
VARA-welLimburgs Dagblad
ri Jdag 24 februari 1989. 71 e jaargang nr. 47

ïïjeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V Postbus 3100,6401 DP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown - Losse nummers ’1,40

Wegens 'alcoholprobleem ' Marcel van Dam

Frits Bom neemt
ontslag bij Vara

Van onze verslaggever
- Konsumenten-

£ar» Frits Bom heeft zijn ontslag
gediend bij de Vara. Als oor-

van zijn beslissing noemt
'het ernstige alcoholpro-

6em' van Vara-voorzitter Mar-
?' van Dam. In een persverkla-
l*S meldde de Vara gisteren ju-
%che stappen tegen Bom te
Ulen ondernemen wegens het

van lasterlijke op-
Jferkingen aan het adres van

Dam.
r diezelfde verklaring meldde

de Vara in ieder geval tijdelijk te
zullen stoppen met het program-
ma 'De Konsumentenman'. De
reden daarvoor is dat het bestuur
onvoldoende inzicht kon krijgen

in de aard en de omvang van de
nevenactiviteiten van presenta-
tor en eindredacteur Bom. Het
bestuur zegt over aanwijzingen
te beschikken dat deze nevenac-

tiviteiten en het presenteren van
'De Konsumentenman' elkaar
niet gedogen. Volgens de Vara
heeft Bom na het besluit van de
Vara om te stoppen met diensru-
briek meteen ontslag genomen.

„Dat ontslag had hij anders ge-
kregen", zei Van Dam gistermid-
dag. Volgens Van Dam was Frits
Bom al enige tijd op de hoogte
van het feit dat hij door de Vara
zou worden ontslagen wegens
zijn belangen in de Stichting
Konsumenteninformatie. Van
Dam verwees daarbij naar het di-

recteursschap van Boms echtge-
note bij de Stichting. Bom zelf
wordt per 1 mei de nieuwe direc-
teur van 'Konsumenteninforma-
tie'.

Het vertrek van Bom bij de Vara
is zeker geen klap voor de om-
roep, zo zei Van Dam. „We heb-
ben nu een probleem minder. Af-
faires als deze zijn altijd schade-
lijk voor een omroep."

Onverwachte handreiking minister De Korte

PNL-geld nu ook om
bedrijven te binden. Van onze Haagse redactie

HAAG - Minister De Korte (Economische Zaken) heeft
JJ Principe niets op tegen dat voortaan PNL-geld wordt in-

om vooral kleinere bedrijven ervan te weerhouden van
naar Belgisch-Limburg te verhuizen. Die. envachte toezegging peuterde de PNL-commissie gisteren

C^e bewindsman los. Dat gebeurde tijdens de behandeling
(, rapporten van de onderzoeksbureaus McKinsey en PLI
ir,het investeringsklimaat in Nederland in het algemeen en
i uurg in het bijzonder.

De Korte ging overstag nadat CDA-
Tweede Kamerlid Frissen hem had
voorgehouden dat de afgelopen
twee jaar zeker tien bedrijven, sa-
men goedvoor 600 banen, Limburg
hebben verruild voor België. Nog
eens vijfbedrijven met in totaal 400
werknemers zouden op het punt
staan dat voorbeeld te volgen omdat
het financiële investeringsklimaat
in met name Belgisch-Limburg
gunstiger is.

Stakingenopgeschort

Akkoord
bouw-CAO

j^DEN - Werkgevers en bon-
'l {fDDen m de vroege ochtend
't: e koord bereikt over een nieu-
l voor de 250.000 werknemers
i6f

,e bouw. De bonden zijn de
Severs in verregaande mate te-

*t gef gekomen aan hun eisen op
A/r rï van e roosfervTfJe da-

'Wet het akkoord is de dreiging
cties in de bouw weggenomen.

ij stelden als dringende
a* een aantal verplichte vakan-

Si?en ronc' ó"e kerst zou worden
\i *e6enroostervrije dagen. De
W,cri waren in eerste instantie fel
fcf!.' rinaar lieten maandag al blij-

ru^ voor concessies op het
\ d van de vut toch water bij de

* willen doen.
Sta<i|jj r Was al overeenstemming be-
Sh°Ver ne* Deh°ud van de prijs-
(■.^"ïsatie, over 1,25 procent
ki-H^rhoging en speciale maatre-. Voor jongeren en werklozen.

Suggesties
De handreiking kwam als een don-
derslag bij heldere hemel aangezien
De Korte altijd heeft gesteld dat er
geen rede,n is om de investerings-
verschillen recht te trekken omdat
volgens hem niet alleen financiële
vestigingsvoorwaarden tellen. Hoe
bedrijven metverhuisplannen in de
toekomst precies van PNL-geld
kunnen gaan profiteren, liet de mi-
nister echter in het midden.
„In Limburg zal men zelf suggesties
aan moeten dragen. Ik zal het dan
van geval tot geval bekijken", aldus
De Korte. De ministerweigerde per-
tinent om extra IPR-geld in Lim-
burg te pompen ter verbetering van
het financiële investeringsklimaat.
„Dat zou ik dan van andere gebie-
den moeten inhouden en dat kan
natuurlijk niet". Volgens De Korte
moeten provinciale en lokale over-
heden zich zelf ook wat bedrijfs-
vriendelijker opstellen, bijvoor-
beeld door verlaging van de grond-
prijzen.

" Zie verder pagina 1 3

Hetweer
V^IGE PERIODEN
*fm -aa& wordt het weer be-
\ ? door een depressie die
'Utfp^f Kanaal de Noordzee
VdM* Aan de oostkant
%&

l 'n Limburg droge luchtSv |oerd waarin naast wol-
Kj *'den ook flinke zonnige
% "en voorkomen. Geleide-
*V°ld at in **e namiddag enV„ a de bewolking toene-\,\ ?evolgd door regen. De
%^. !s matig uit zuidelijke

af
nS en de maximumtem-

hx, Ur wordt 8 graden.OAG:Va0P: 07.37 onder: 18.10
%k °p: 2244 onder: 08.26

">*taJ): 07-34 onder: 18.12
23.57 onder: 08.37

Meerderheid
voor verplichte

test op Aids
DEN HAAG - Een ruime meerder-
heid van de bevolking (64 procent)
is voorstander van het plan van de
Nationale Gezondheidsraad om een
verplichte, anonieme Aids-test in te
voeren. Eenendertig procent is erte-
genen vijfprocent heeft er geen me-
ning over. Dat blijkt uit een onder-
zoek dat het bureau Interview giste-
ren heeft gehouden.
Zevenennegentig procent van alle
Nederlanders is voor Aidsonder-
zoek wanneer de onderzochte per-
sonen vooraf toestemming hebben
gegeven, zo is verder duidelijk ge-
worden uit het onderzoek.

" Zie ook pagina 4 en 1 5
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Politieman
ensceneerde

inbraken
ROERMOND - De rijksrecherche
heeft gisteren de 3i-jarige ex-agent
L.C. B. van de gemeentepolitie in
Weert gearresteerd. De man wordt
er van verdacht twee inbraken in
zijn eigen woning in Swartbroek te
hebben geënsceneerd waarbij grote
vernieüngen werden aangericht.

In de nachtvan 27 op 28 oktober '87
werd voor de eerste maal ingebro-
ken in de woningvan de politieman.
De politie stelde een uitvoerig on-
derzoek in, evenwel zonder enig re-
sultaat.

In de nachtvan 26 op 27 februari '88
werd wederom in deze woning inge-
broken, waarbij tevens grotevernie-
üngenwerden aangericht. Naar aan-
leiding hiervan heeft de politie van
Weert een speciaal rechercheteam
samengesteld.

Het onderzoek bleef evenwel zon-
der resultaat. In de vooravond van
14 december werd voor de derde
maal aangifte gedaan door B. In zijn
woning waren wederom vernielin-
gen aangericht. De schade was
groot. B. had inmiddels de politie-
dienstverlaten en een werkkring el-
ders gevonden.

Een grootscheeps onderzoek lever-
de echter nu aanwijzingen op die
wezen in de richting van een moge-
lijke betrokkenheid van de aange-
ver zelf en leidde tot diens aanhou-
ding.

ABP met minister
in de slag over

WUV-uitvoering
Van onze verslaggever

HEERLEN -Het Algemeen Burger-
lijk Pensioenfonds (ABP) in Heer-
len heeft minister Brinkman van
WVC voorgesteld de uitvoering van
de regeling WUV (Wet Uitkering
Vervolging oorlogslachtoffers) on-
der te brengen bij de Uitkerings-
raad of anderszins. De minister
heeft het voorstel nog ir. beraad.

Het ABP-voorstel is gedaan vanwe-
ge de tinanciële onzekerheid die
over de regeling bestaat. De WUV
werd in 1983 bij het ABP onderge-
gracht. In het daarbij afgesloten
contract met WVC zijn ook de daar-
aan verbonden kosten opgenomen.
Die financiële tegemoetkoming
blijkt nu niet meer toereikend. De
werknemers van de afdeüng zijn
van de gangvan zaken op de hoogte
gesteld. „We hebben er op open wij-
ze over gepraat", zegt woordvoerder
drs. F. Jadoul.

Ook het ABP hoopt dat de financië-
le problemen zo spoedig mogelijk
worden opgelost. In het ongunstig-
ste geval zal de uitvoering van de
WUV dus bij de Uitkeringsraad of
elders worden ondergebracht, het-
geen betekent dat de werknemers
dan mee zouden moeten verhuizen.

Philips maakte
ruim 1 miljard
winst in 1988

EINDHOVEN - Philips heeft ovei
het jaar 1988 weer een winst ge-
maakt van meer dan een miljard
gulden (1.056 miljoen). Hoewel de
normale bedrijfsresultaten onge-
veer gelijk waren aan het teleurstel-
lende daaraan voorafgaande jaar
steeg de winst door vooral de ver-
koop van 53 procent van de divisie
'grote huishoudelijke apparaten
aan het Amerikaanse bedrijf Whirl
pool. Die verkoop bracht 525 mil
joen gulden op, aldus de jaarcijfers
die donderdagochtend werden ge
presenteerd.

Daar staat volgens Philips-presi
dent Van der Klugt echter tegen
over dat in 1988 ook een buitenge
woon hoog bedrag werd uitgetrok
ken voor de herstructureringen
eveneens ongeveer 500 miljoen. Var
der Klugt schetste tijdens de pre
sentatie van de jaarcijfers geen bij
zonder rooskleurig beeld.

Europese Commissie wil niet wachten tot 1993

Binnengrenzen EG
moeten eerder weg

Van onze correspondent
BRUSSEL- De Europese Commis-
sie wil dat niet tot eind 1992 ge-
wacht wordt met het afschaffen van
de persoonscontroles aan de bin-
nengrenzen in de EG. Als de twaalf
het nog voor de zomer eens worden
over EG-regels voor asielrecht, uit-
levering en visumbeleid, dan kun-
nen de controles al veel eerder ver-
dwenen zijn.

De EG-commissaris voor de interne
markt, de Westduitser Martin Ban-
gemann, zei gisteren dat langer
wachten met het regelen van die
drie kwesties problemen zal opleve-
ren. Als we hier niet in slagen dan
zal ook de totstandkoming van de
vrije Europese markt niet op tijd

klaar zijn, zo waarschuwde hij.
Het afschaffen van de persoonscon-
troles zal daarentegen juist stimule-
rend werken, zei Bangemann. Vol-
gens hem zal de Europese burger
het succes van die vrije EG-markt
vooral afmeten aan datgene waar-
mee hij het meest direct wordt ge-

confronteerd: namelijk het vrij kun-
nen passeren van alle grenzen in
Europa.
„Bij afschaffing van grenzen ont-
staat een tekort aan veiligheid", gaf
Bangemann toe. Maar hij is tegen de
wens van diverse lidstaten om toch
controles, al is het maar via steek-

proeven, aan de grenzen te houden.
Vooral de Britten willen dat in de
strijd tegen misdaad, drughandel en
terrorisme.

Bangemann geeft de voorkeur aan
verscherping van de controles aan
de buitengrenzen van de Gemeen-
schap en het beter samenwerken
tussen de opsporingsdiensten van
de twaalf.
Wel moeten er duidelijke afspraken
komen over asielbeleid, visumre-
gels en uitlevering van verdachten
en criminelen. Volgens Bangemann
is het niet nodig meteen al totEuro-
pese regels voor asielbeleid te ko-
men. Wel zouden de twaalf hun pro-
cedures op elkaar moeten afstem-
men.

" Zie verder pagina 3

Honderden inwoners
van de Amster-

damse binnenstad de-
monstreerden gisteren
tegen de drugoverlast
en het in hun ogen te
lakse optreden van het
gemeentebestuur daar-
tegen. Voor het Cen-
traal Station werden
autobanden in brand
gestoken. Deze - nu
zwart geblakerde -
verkeerspaal werd
daar het slachtoffer
van. De politie ver-
richtte enkele arresta-
ties.

Prinses Juliana
verliest één

Michelinster
O Zie verder poging 5
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quote

Jn de Verenigde Staten stem-
men de mensen voor mensen
dievoor kandidaten stemmen.
Van een directe democratie is
dus geen sprake"

MICHELLE SHOCKED

id-elpee

In het schier onverwoestbare le-
ger synthesizer-bands is het Brit-
se NEW ORDER vanaf zijn op-
richting in 1980 al een van de
meest eigenzinnige en (juist
daarom) een van de meest intri-
gerende buitenbeentjes geweest.
Niet vreemd ook, gezien het bij-
zondere muzikale verleden van
Bernard Albrecht (zang/synthe-
sizer/gitaar), drummer Stephen
Morris en bassist Peter Hook in
de tijd dat zij nog samen als het
legendarische Joy Division door
het leven gingen. Tot het mo-
ment dat zanger en cult-hero lan
Curtis besloot een eind aan zijn
leven te maken, maakte J.D.zich
onsterfelijk met haar monotone,
gedragen en onheilspellend-
sombere klanken. Onder een
nieuwe naam en op voorspraak
van Morris' vriendin Gillian Gil-
bert, die zich inmiddels op syn-
thesizer en gitaar bij de groep
had vervoegd, dumpte New Or-
der het loodzware doemgeluid in
ruil voor zeer eigengereide maar
o zo dansbare synthi-pop met
een haast verslavende werking.
Met als hit-exponenten de magi-
sche 12-inches Blue Monday en
Thieves Like Us. New Orders in-
middels al weer zevende (inclu-
sief 'best of-verzamelaars) al-
bum TECHNIQUE bevat op-
nieuw een aantal onwaarschijn-
lijk ritmische en opzwepende
electro-popsongs, dat zelfs de
speakers van je muziekinstallatie
tot een dansje weet te verleiden.
Nummers als All the Way, Mr.
Disco (jawel), het volvette Fine
Time en vooral Round & Round
zijn in al hun monotone eenvoud
(disco)parels van de allergaafste
soort en zeker voor de 'alternatie-
ve' discotheken verplichte kost.
Toch markeert Technique tege-
lijk een duidelijke kentering in
de repertoirekeuze en dus in de
ontwikkeling van New Order.
Waarmee de band het immer
sluipende gevaar afwendt haar
eigen epigoon te worden. In ver-
gelijking met voorgaande al-
bums kiest het viertal op Techni-
que steeds duidelijker voor me-
lodieuzere songs, die in de verte
soms aan The Cure (zoals inLove
Less) en Echo & the Bunnyman
(Guilty Partner) doen denken.
Een natuurlijke groei, waarin
Miss Gilbert's electrische en
zelfs akoestische gitaarwerk een
steeds prominentere plaats krijgt
toebedeeld. Een rol trouwens die
ze met verve vervult. Luister
maar eens naar het al eerder ge-
noemde All the way, het prachti-
ge Run en het zeker voor New
Orderbegrippen bijna lieflijk
aandoende Dream Attack met Al
Stewart-achtige (!) vocalen van
Albrecht. Voor wie het nog niet
duidelijk mocht zijn: een aanra-
der, deze Technique.

laurens schellen

popagenda

FEBRUARI

" 24: La Dilligence Heerlen:
The Run

" 24: Nova Heerlen: Action in
DC, Dungeon en Trash Incor-
poration

" 24: S'6l Roermond: African
Salimata

" 24: De Boskar Peer: The Pri-
me

" 25: Diligentia Eckelrade: o.a.
Jeopardy

" 25: Poat va Voelender Voe-
rendaal: Erwtjes Ouwe Leem
Band

" 25: Gevelke Beek: The Night-
crowd Blues Band

" 25 en 26: Housmans Mont-
fort: The Run

popmuziek en strips

Rolling Stones maken
tournee door Amerika
Het is nu zo goed als zeker dat
de Rolling Stones in de herfst
van dit jaar gaan touren door de
Verenigde Staten. Het manage-
ment van de Engelse band heeft
vijftig steden uitgekozen waar
de Stones zullen optreden.

Bovendien verschijnt in het najaar
bij CBS een nieuwe elpee van de
Stones. Het feit dat de groep on-
langs door de Amerikanen werd op-
genomen in de prestigieuze Rock 'n
Roll Hall Of Fame gaf de doorslag
bij het fiatteren van de tournee. Bo-
vendien hebben alle leden momen-
teel niks meer te doen. Bill Wyman
heeft zijn Stonesbiografie klaar,
Mick Jagger heeft een punt gezet
achter zijn tournee door Azië en de
debuutelpee van de 45-jarige Keith
Richards is een succes geworden.
Dit was voor hem een voorwaarde
om uiteindelijk 'ja' te zeggen tegen
de zoveelste reünie. Als zijn elpee
Talk Is Cheap was geflopt, had Ri-
chards nooit meer met Mick Jagger
op een podium gestaan. „Nu zijn
plaat gunstig is ontvangen, heeftRi-
chards de muziekwereld bewezen
dat hij het ook zonder Jagger kan",
zo luidt de algemene opinie.

" The Rolling Stones staan komend najaar weer samen op het podium

Hazes maakt
blues-elpee

André Hazes, de zanger van het le-
venslied, toont zijn ware artistieke
gezicht: hij gaat een blueselpee ma-
ken... Doorgewinterde Nederlandse
popmusici zullen hun medewerking
verlenen. Onder hen Jan Akker-
man, Herman Brood en Harry Mus-
kee. Hazes, die zijn liefde voor de
blues nooit onder stoelen of banken
heeft gestoken, mag van zijn platen-
maatschappij een bluesplaat opne-
men als dank voor bewezen (com-
merciële) diensten.

Newman live
beter dan op plaat

Randy Newman'is typisch een
muzikant die je beter live kunt
horen zingen en spelen dan op
een plaat. De Amerikaanse an-
tiheld bewees woensdagavond
in Sittard dat hij beter af is zon-
der Torn Petty, Jeff Lynne en
Mark Knopfler, om enkele be-
kende namen te noemen die
méér dan figureren op de in
september vorig jaar uitgeko-
men elpee Land of Dreams. De
gemoedelijke sfeer die New-
man op de planken creëert
door zijn geestigheden en nim-
mer aflatende zelfspot wordt
op het vinyl gesmoord door
synthesizers, gitaren en drums.

Randall Stuart Newman trakteerde
de 600 aanwezigen met name op
klassiekers uit de zestiger en ze-
ventiger jaren. Wie bijvoorbeeld
het concert in het Cultureel Cen-
trum te Sittard grotendeels nog
eens wil beluisteren hoeft maar de
live-elpee van Newman uit 1971 op
de draaitafel te leggen.
Want de zes nummers van die plaat
die Newman ten gehore bracht
klonken na achttien jaar precies
eender.

In Old Kentucky Home schoot de

pianist nog even trefzeker de vo-
gels van de telefoonlijn. Ondanks
het geld dat hij verdient blijkt het
nog steeds Lonely At The Top te
zijn en vraagt Newman zich nog
steeds af of Davy The Fat Boy niet
verkeerd is.
En ten koste van de tijd voor zijn
recentere nummers speelde New-
man evergreens als Rider In The
Ram en Birmingham. Toch zijn de
nieuwe songs van de muzikant uit
Los Angeles niet gespeend van sa-
tire.

Zijn lichtshow van zes dollar, God
die hem als medium gebruikt en
het publiek uitnodigt om vooral
niet karig te zijn met het storten
van geld in het Newman-fonds en
Springsteen die vergeefs bij hem
aanklopt met de vraag of hij voor
één dag The Boss wil zijn: allemaal
aardigheden als inleiding voor de
spitse teksten van de pianist.

Juist de boeiende teksten van Ran-
dy Newman spreken meer tot de
verbeelding wanneer hij ze in zijn
eentje brengt.
Ook al staan de teksten van.Dixie
Flyer, Roll With The Punches en I
Want To Hurt You Like I Do keurig
afgedrukt op de binnenhoes van
Land ofDreams.

emile hollman" Randy Newman tijdens zijn optreden in Sittard.
Foto:PETERROOZEN

En festival SPE

Hardrock
in Heerlen

Het Heerlense muziekcollectief
Nox presenteert vanavond in jonge-
rencentrum Nova optredens van di-
verse hardrockgroepen uit de regio.
Het zijn de bands Action In DC,
Dungeon en Trash Incorporation.
De aanvang is 19 uur en de entree
bedraagt vijf gulden.

In zaal Dilligentia te Eckelrade
vindt morgen 'Gokrock' plaats, met
medewerking van Jeopardy,Karpet
en de Rondom Willem Band. Aan-
vang 20.30 uur.

Volgende week vrijdag presenteert
de Stichting Popmuziek Limburg
een festival in het open jongeren-
centrum te Echt waar 'nieuwe
bands met een eigen geluid' worden
voorgesteld.

Het zijn Torn Noddy, The Purple
Stones en Gail Of God die vanaf21
uur optreden.

Stereotypes
in Paperclip

Alweer is een Limburgse popgroep
uitgekozen om mee te doen aan het
NCRV-radioprogramma Paper-
clip-radio. Het is de Heerlense for-
matie The Stereotypes, waarvan
onlangs de cassette Scandal Of
Your Street verscheen.

De band is morgenmiddag samen
met twee andere groepen tussen 12
uur en 14 uur te horen. Wie de laat-
ste tien minuten van het program-
ma 'live' mag vullen, beslissen de
luisteraars. Zij kunnen hun mening
telefonisch kenbaar maken.

Paul McCartney
in Nederland

In alle stilte werkt Paul McCart-
ney momenteelin de Hilversumse
Wisseloordstudio's aan zijn nieu-
we elpee die, zoals het er nu uit-
ziet, in mei in de winkel moet lig-
gen. Ook sleutelt hij aan de bezet-
ting van zijn begeleidingsband
waarmee hij nog dit jaar aan een
wereldtournee begint.

Meer 'nieuws' van het Beatle-
front: een select gezelschap van
'Beatlekenners' is bezig met het
analyseren van een super 8-film,
die 'toevallig' onder de zitting van
John Lennons Rolls Royce werd
ontdekt...

recept
Gerookte zalm met
selderijsalade
Benodigdheden voor 4 personen:
200 g plakken gerookte zalm, lh sel-
derijknol, 1 dl slagroom, 1 dl mayo-
naise, 1 el geraspte mierikswortel
(eventueel uit potje), 1 kropje rode
sla, 1 limoentje.

Schil selderijknol en was zorgvul-
dig schoon onder stromend water.
Snijd er dunne plakken van en
deze plakken weer in reepjes (en
julienne). Zet pan op met 2 1 water
en snufje zout, breng aan de kook
en kook hierin 3 minuten de selde-
rijknol. Spoel koud af en laat in
vergiet goed uitlekken. Klop slag-
room stijf, schep hier voorzichtig
mayonaise, mierikswortel en ten-
slotte de selderijknol door. Was de

rode sla in ruim koud water, maak
de blaadjes droog in de slacentrifu-
ge en beleg er vier bordjes mee.
Leg op elk bordje een bergje selde-
rij salade in het midden en schik er
de plakken gerookte zalm om. Ver-
sier de bordjes met uitterst dunne
plakjes limoen.
TIP: Serveren met geroosterd ro-
zijnenbrood en meng wat appel
door selderij salade.
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Film en elpe
Depeche Mod
Afgelopen woensdag is in ftf1'
donse Dominion Theatre de
scoopfilm 101 van Depêche'
in première gegaan. De titel'
reert aan het 101eoptredenv'
groep tijdens haar wereldtop
in juni vorig jaar in de Pa^Rosé Bowl te Los Angeles-
vonden ook de filmop"'
plaats.
Op maandag 13 maart kof'
nieuwe plaats uit van Dej
Mode. Het is de live-elpee I"''
opgenomen tijdens de filmset
Los Angeles.

Zinatra maak
clip Philips

In opdracht van Philips g*J|
Limburgse 'happy-metalgroePJ
natra een videoclip maken, *j

discotheken in Europa, Zuioj
rika, Zuid-oost Azië en Jarjj
zien zal zijn. De muziek die Z"!
speelt is een opgerekte vers'i
de hit Looking For Love, dyj
ciaal voor de clip de titel Wj
On Sound heeft meegekj
Voor de clip kwamen behalj
natra ook Level 42 en de We"
se formatie Jeremy Days
merking, maar volgens Zina"
nager Bert van Klaveren ko"5J
lips voor de Limburgse gr°esa'|!
wege haar jeugdige image, d*J
ter is dan die ouwe kop van
King".

De beelden voor de clip wol*^3 en 4 maart opgenomen in Mi
dam en geregisseerd door *J
van Hees, die in het recente
den optredens van Madortfj
Prince regisseerde. De e\p^v
Zinatra wordt binnenkort °°Japan uitgebracht. J
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De lente staat voor de deur,
dat betekent voor vele tuinliefhebbers_

dat er weer werk aan de winkel is.

Tijdens de

wordt de consument een breed scala ja
geboden op het gebied van tuinieren eijE

alles wat daarmee te maken heeft. r

't.

een komplete beurs
waar vakmensen zich presenteren.

U krijgt hun visie en de laatste snufje
op het gebied van:

ft tuinaanleg/architektuur
ft bloemsierkunst

ft tuingereedschappen
ft kunstnijverheid
ft flora en fauna

ft enz. enz.

In samenwerking met
„Opéra Royal de Wallonië"

is het thema van deze 5e Fleurado:
BLOEMEN EN OPERA

waardoor de beurs verzekerd is van
schitterende decorstukken.

Fleurado openingstijden MECC-Maastricht:
dagelijks 14.00-22.00 uur, zondag 10.00-18.00

Bezoek aan Fleurado is voor lezers vf
het Limburgs Dagblad extra voordele
Op vertoon van onderstaande bon aa-1

de kassa van het MECC geniet u
TWEE GULDEN KORTING

op de entreeprijs van ’ 8 - p.p.
Kinderen t/m 12 jaar: (onder begeleiding) gratis entree.

j REDUCTIEBON
Bij Inlevering van deze bon genieten maximaal twee person

’ 2,- reductie p.p. op de entreeprijs van ’ 8,- tijdens

S DE 5e FLEURADO
van 26 februari t/m 1 maart 1989

in het Maastrichts Exposite & Congres Centrum
L____,__. ___.___..„---„^„„«„„p.-'-'*



't. ï'JZe waarop Frits Bom de zaak
Vtrf Publiciteit heeft gebracht
j^H * Van Dam 'ziekelijk. Dat hij
\ >^er- 'ernstig alcoholprobleem'
\i IJ^en noemt de Vara-voorzitter
IW1?* ..Ik heb überhaupt weinig
V°rm en als ik ze al neb dan
Vrt* Ze maar een fractie van aie

heer Bom", aldus Van Dam.
It 5 zelf vraagt in een brief
Va " aad van Toezicht van de

en diepgaand onderzoek' in
v a_. Fr n naar het alcoholprobleem

K van Dam-
«Ojyj. an Dam persoonlijk schrijft
.d' "^en aantal ontwikkelingene ara doen mij heden beslui-

*tin„r bij jou met klem op aan te
n e met onmiddellijke in-

"aten^°nder doktersbehandeling te'Wk stelleri m verband met je
Hjet KProbleem. Mocht je daartoe
?.r_ e.negen zijn", zo vervolgt Bom

rie)?. ~dan zal ik mij, bij het ont-
s^h van een ondernemingsraad,

wenden tot de Raad van Toezicht en
de Verenigingsraad van de Vara."
In een telefonische toelichting be-
klaagt Frits Bom zich over het feit
datVan Dam, 'als gevolgvan zijn al-
coholprobleem' nooit te spreken
was. Bom verwijt de Vara-voorzitter
ook verdachtmakingen rond het
konsumentenprogramma te heb-
ben verspreid. Volgens de ex-Kon-
sumentenman was met Marcel van
Dam 'geen enkele vruchtbare sa-
menwerking mogelijk. „Hij deed
niet veel meer dan zijn medewer-
kers bedreigen, maar dat is bij de
Vara een bekend probleem."
Het contact tussen de Vara en de
Stichting is voorgoed verbroken, al-
dus Bom.

Eisen Moskou
Voor herstel

andmet Israël
L^ftO - De Sovjetunie is bereid de
rekkingen met Israël te herstel-
rMaar dan moet de joodse staatE^ernen aan een internationaleFjesconferentie over het Midden-
C^n en besprekingen beginnen
EL. Palestijnse Bevrijdingsorga-
C?'e PLO.Sovjet-minister vanCJ^nlandse Zaken Edoeard Sje-
C^adze heeft dit gisteren in Caï-
P^klaard.
Ljei verwerpt echter ieder contact
£" «e PLO en heeft ook bedenkin-
C^egen een internationale vredes-
EJ^rentie, terwijl de ArabischeC~en de oproep daartoe van de

ondersteunen.

Gedaald
A

De koers van de dollarwas intussen
zo ver gedaald, dat D66-kamerlid
Engwirda de financiële strop op 250
miljoen gulden berekende. Voor-
malig minister van Defensie Van
Eekelen trok in een overleg met de
Kamer het boetekleed aan, maar
verklaarde dat „het alleen lijkt alsof
Defensie met een strop zit, omdat de
dollar laag staat". Defensie had vol-
gensVan Eekelen echter geen scha-
de geleden, omdat de dollars nog
niet waren uitgegeven en het koers-
verlies nog niet was genomen.

Met goedkeuring van minister Ru-
ding werden de termijndollars ge-
bruikt voor de aankoop van Ameri-
kaans schatkistpapier. Een goede
belegging voor de overtollige dol-
lars, meende Ruding. Maar de op-
brengst aan rente is niet voldoende
gebleken om een gat van enkele
tientallen miljoenen guldenste dek-

Forse meevaller
Voor Ruding

few, °k HAAG - Minister Ruding vanLoeien is er in geslaagd om drei-
C5e overschrijdingen bij metK?. e de ministeries van Volkshuis-
Lf^g en Onderwijs, die zich in het
C?ar van 1988 aftekenden, deels
tS te schroeven. Per saldo verbe-
L_ "et beeld van uitgaven en in-KPsten van de rijksoverheid overE^ tnet circa 600 miljoen gulden
kjj^Pzichte van de najaarsnota. Dit
li?.' uit de februarinota, een voor-
L^e raming over 1988, die van-
k§ in het kabinet ter discussie

L financieringstekort over 1988
jjp.derhalve 0,2 procent lager uit
»!n het najaar werd verwacht.
I oeliep over 1988 6,5 procent.
j?er-s het regeerakkoord moetï lr. 1989 6 procent worden en aan
" ?Jnde van derit van het tweede
"!netLubbers (1990) 5,25 procent,
belastingontvangsten vallen per. ° 360 miljoen gulden hoger uit,
jj.

1"het gaat hierbij vooral om één-
Se meevallers. De doorwerking

fcj meevaller naar 1989 is der-
og onzeker.

t DIJ de behandeling van de voor-
ijj^ota, die nog moet worden uit-
ej acht, zal het kabinet over even-
Le c ompensatie voor de tegenval-

Interimregering
Afghaans verzet

ISLAMABAD - De Afghaanse ver-
zetsgroepen in Pakistan hebben gis-
teren Sibghatullah Mojaddidi tot
president gekozen van de interimre-
gering die Afghanistan moet bestu-
ren zodra het communistische regi-
me in Kaboel is gevallen. Mojaddidi
is aanvoerder van het Afghaans Na-
tionaal Bevrijdingsfront, één van de
drie gematigde partijen binnen de
verzetscoalitie. De alliantie bestaat
uit zeven partijen en heeft haar
hoofdkwartier in de Pakistaanse
stad Peshawar.
De raadgevende vergadering (shu-
ra) van het verzet benoemde de isla-
mitische fundamentalist Abdurrab
Rasul Sayyaf tot premier.

Uit concept-programma's CDA en VVD blijkt:

Lastenverlichting
verdeelt coalitie

DEN HAAG - CDA en VVD ver-
schillen van mening over de moge-
lijkheid van lastenverlichting in de
volgende kabinetsperiode. De WD
denkt dat verdere verlaging van be-
lastingen en sociale premies moge-
lijk is, maar het CDA ziet daarvoor
geen ruimte. De christen-democra-
ten hebbenveel geld nodig voor het
milieu, zo blijkt uit concepten van
de programma's voor de kamerver-
kiezingen in 1990.

Over het belang van het milieu zijn
de partijen het wel eens. De VVD
vindt verdere lastenverlichting ech-
ter zo belangrijk, dat de kosten van
het schoonmaken van het milieu
moeten worden betaald uit een ver-
mindering van de subsidies in de
woningbouw. Het CDA wil daar
voorlopig niet aan.

Beide partijen verwachten dat de
economie na 1990 met jaarlijks 2,5
procent zal groeien. Volgens het
CDA biedt die groei voldoende fi-
nanciële armslag voor een verho-
ging van de milieu-uitgaven, herstel
van koppeling tussen lonen en uit-
keringen, verlaging van het finan-

cieringstekort met een half procent
per jaar en bestrijding van de werk-
loosheid. De VVD meent dat herstel
van de koppeling slecht is voor de
werkgelegenheid.

Voor lastenverlichting ziet het CDA
dan echter geen ruimte meer. Het
CDA voelt er niets voor opnieuw
grote bedragen te bezuinigen om
daarmee de belastingen te kunnen
verlagen. Verlaging van de loon- en
inkomstenbelasting en van de BTW
is voor de WD echter absolute
noodzaak.

Daarom willen de liberalen in de ko-
mende kabinetsperiode nog eens
vier miljard gulden bezuinigen.
CDA en WD vinden dat de bedra-
gen die overheid, burgers en be-
drijfsleven samen uittrekken voor
het milieubeleid in de komende ka-
binetsperiode ten minste moeten
worden verdubbeld. De VVD wil
een deel van de opbrengst van
staatsdeelnemingen in onder meer
de Postbank en DSM, gebruiken
voor de financiering van het milieu-
beleid.

Ruding gebrekkige informatievoorziening verweten

Kamer eist uitleg
over Almirante Grau

DEN HAAG - De kamercommissie
voor Financiën wil precies weten
welk beleid CDA-minister Ruding
(Financiën) rond het in ons land op-
knappen van de Peruaanse kruiser
Almirante Grau, devroeger De Ruy-
ter, heeft gevoerd. Dit blijkt uit een
brief die de commissie gisteren aan
de bewindsman heeft verzonden.
Alle fracties, behalve het CDA, heb-
ben zich achter het schrijven ge-
steld.

Onlangs kwam de zaak-Almirante
Grau opnieuwin het nieuws. Vanuit
de Nederlandse Credietverzeke-

ringsmaatschappij (NCM) werd ge-
meld dat Peru niet meer betaalde
voor de werkzaamheden die aan het
schip zijnverricht. Het ging om een
contract ter waarde van 480 miljoen
gulden. Begin 1988 verliet de Almi-
rante Grau ons land. Daarna staakte
Peru betalingen voor de order. De
Staat der Nederlanden heeft het ri-
sico voor de NCM herverzekerd.

In de brief wijst de commissie erop
dat Ruding na juli 1987 niets meer
gemeld heeft over deze zaak. DeKa-
mer wenst nu alsnog te vernemen
wat er sedert het laatste bericht van
de minister allemaal gebeurd is

rond de Almirante Grau en wat er
nog te wachten staat. *

Vragen
De commissie wil onder meer we-
ten waarom de Staat het risico van
de opdracht in 1983 heeft herverze-
kerd terwijl in 1982 al bekend was
dat Peru in grote financiële proble-
men zat.
Naastvragen over de exacte nog uit-
staande schuld van Peru (naar ver-
luidt 350 miljoen gulden), wil de
commissie ook weten welke andere
schulden Peru nog heeft uitstaan
voor orders die in ons land werden
geplaatst. Zo zou het land onder
meer nog 83 miljoen moeten betalen
voor de aankoopvan de vroegereDe
Ruyter.
In de brief wordt Ruding ook ver-
weten veel te weinig informatie te
hebben gegeven over de zaak in de
afgelopen jaren.

Groot aantal
bonnen voor
te hard rijden

UTRECHT/DRIEBERGEN
Het aantal processen-verbaal dat
wordt uitgeschreven wegens te
hard rijden op de snelwegen is
veel hoger dan vorig jaar werd
ingeschat. Het kabinet ging uit
van 130.000 verbalen per jaar,
maar sinds 1 meizijn er nu alzon
170.000 overtreders bestraft. Een
woordvoerder van de Algemene

Verkeersdienst in Driebergen
verwacht dat het aantal van
200.000 bekeuringen zeker wor-
den gehaald.

De verwerking van de vele ver-
balen stelt politie en justitie nog
niet voor problemen. Maar vol-
gens de AVD-woordvoerder
worden de tien radarpalen in ons
land maar ten dele gebruikt. Een
film met 800 opnamen is meestal
binnen twee uur al volgeschoten.
Lang niet altijd wordt er daarna
een nieuwefilm ingezet. „Als dat
zou gebeuren, zouden we gemak-
kelijk 300.000 verbalen per jaar
kunnen uitschrijven", aldus de
woordvoerder.

KRO: Brandpunt
valt niets

te verwijten
HILVERSUM - Eindredacteur Ton
Verlind en verslaggever Willibrord
Fréquin hebben in de reportage van
KRO's Brandpunt over de mensen-
hoofden zorgvuldig gehandeld. Ook
in een eerdere uitzending over de il-
legale produktie van het pepmiddel
XTC is inhoudelijk geen vervalsing
gepleegd. Al met al is Brandpunt
aanzienlijk minder te verwijten dan
in de afgelopen weken is gebeurd.

Tot deze conclusie komt een onder-
zoekscommissie van deKRO op ba-
sis van het bestuderen van mate-
riaal en het ondervragen van de
eigen KRO-medewerkers. De com-
missie is met haar werk begonnen
nadat de Amsterdamse politie be-
kend had gemaakt dat er geen spra-
ke was van handel in mensenhoof-
den, zoals Brandpunt in zijn repor-
tage meldde.

De commissie zegt dan ook niet te
begrijpen waarom de Amsterdamse
politie 'insinuaties' aan het adres
van de KRO uit.

De directie van de KRO neemt de
conclusies van de commissie over
en zal geen maatregelen treffen te-
gen beide verslaggevers.

Inspectie:
eisen voor
scholieren
te zwaar

DEN HAAG - De onderwijsinspec-
tie heeft scherpe kritiek op de eisen
die de Stichting Leerplan Ontwik-
keling (SLO) wil stellen aan het ken-
nisniveau van leerlingen tot 15 jaar.
De meeste leerlingen zullen met de
helft van de vakken onoverkomelij-
ke moeilijkheden krijgen, als de mi-
nister van Onderwijs de adviezen
van de SLO opvolgt.

Minister Deetman van Onderwijs
wil in een wet vastleggen wat leer-
lingen na afloop van de basisvor-
ming moeten kennen en kunnen.
De basisvorming is een uniform en
verplicht onderwijsprogramma
voor alle leerlingenvan 12 tot 15 jaar
dat in 1990 zijn beslag moet krijgen.
De lesstof zal op twee niveaus wor-
den aangeboden om recht te doen
aan deverschillen tussen de leerlin-
gen.

Onder leiding van de SLO is - door
speciaal opgerichte commissies -
per vak omschreven wat leerlingen
na afloopvan de basisvorming moe-
ten weten. De onderwijsinspectie
vreest dat het voor de helft van de
vakken teveel en te moeiüjk zal
worden.

binnen/buitenland

Verlies van enkele tientallen miljoenen guldens

Koop dollars kost
Defensie veel meer

PN HAAG -Het ministerie vó
Pele tientallen miljoenen gu
Ingekochte termijndollars. Di*
ïpfig door het ministerie van
f» over enkele weken bekend \
?olJaarsnota, een stuk waarinen weergeeft over de lopenc

.mentsredactie
m Defensie lijdt een verlies van
ildens door een overschot aan
t blijkt uit een voorlopige bere-
iFinanciën. Het exacte bedrag
.vorden bij de publicatie van de
i minister Ruding de stand van
ie begroting 1989.
De omvang van de tegenvaller is
aanmerkelijk groter dan aanvanke-
lijk doorRuding gedacht. Vorig jaar
maart schatte de bewindsman de te-
genvaller op een bedrag tussen de
één en tien miljoen gulden. Ruding
gaat er van uit dat de tegenvaller
door Defensie binnen de eigen be-
groting wordt opgevangen.

Afgelopen jaarbleek dat deKonink-
lijke luchtmacht, te veel Amerikaan-
se dollars had ingekocht. De lucht-
macht had de materieelaankopen te
hoog ingeschat en kwam met een
overschot aan termijndollars ter
waarde van 400 miljoen gulden te
zitten.

President BRD
weigert gesprek
over Rushdie

TOKIO - De Westduitse president,
Richard von Weizsacker, heeft gis-
teren een verzoek verworpen van de
Iraanse vice-president Mostafa Mir-
salim om een gesprek over de poli-
tiek van de Europese Gemeenschap
inzake de affaire Rushdie. Von
Weizsacker, die aan het hoofd staat
van de Westduitse delegatie bij de
begrafenis van keizer Hirohito,
volgt met deze afwijzing een besluit
van de EG om alle contacten op
hoog niveau met Iran te verbreken
na de oproep van de Iraanse geeste-
lijk leider, ayatollah Chomeini, om
de Britse schrijver Salman Rushdie
te vermoorden.
In kringen van de Verenigde Naties
is sterk afwijzend gereageerd op een
voorstel van de Bondsrepubliek om
de Veiligheidsraad bij de affaire-
Rushdie in te schakelen. De West-
duitse regering is voorstander van
sancties tegen Teheran. Ook econo-
mische strafmaatregelen sluitBonn
niet uit.
De Islamitische Jihad voor de Be-
vrijdingvan Palestina heeft gisteren
overigens gezworen wraak te zullen
nemen op eenieder die steun ver-
leent aan de Rushdie. Dit staat in
verklaring van de Libanese extre-
mistische islamitische organisatie
die drie Amerikanen in gijzeling
houdt.

# Zie ook pagina 4 en 13

Openbaar leven
Kosovo ligt stil

PRISTINA/BELGRADO - Het
openbaar leven in de provincie Ko-
sovo in het zuiden van Joegoslavië
lag gisteren nagenoeg stil als gevolg
van een staking van tienduizenden
Albanezen. De algemene staking in
Kosovo ging gisteren zijn vierde
dag in.
De Albanese meerderheid in Koso-
vo eist het aftreden van partijleidei
Rahman Morina. De Albanezen ver-
denken hem ervan mee te werken
aan de pogingen van Servië om
meer invloed te krijgen in de auto-
nome provincie 'Kosovo, waar dt
Serviërs een minderheid vormen
De Serviërs voelen zich door de Al-
banese meerderheid onderdrukt.

Moord brengt
'Mandela United'
weer in opspraak

JOHANNESBURG - Een 13-jarige
meisje is woensdagnacht in een wo-
ning in de Soweto-wijk Orlando-
West doodgeschoten bij wat moge-
lijkeen aanslag is geweestuit wraak
op de moord vorige week op Max-
well Madondo. Deze Madondo werd
op zijn beurt vermoord, omdat hij
een lid was van de omstreden lijf-
wacht van Winnie Mandela, die be-
ter bekend is als het voetbal-team
'Mandela United'.
De aanslag was het laatste incident
in een reeks die enige tijd geleden
begon met de moord op de 14-jarige
Stompie Mokhetsi. De ontdekking
van zijn lijk leidde tot een reeks be-
schuldigingen aan het adres van
Winnie Mandela en haar lijfwacht.
Als gevolg van deze beschuldigin-
gen werd vorige week maandag
weer Maxwell Madondo vermoord.

Inmiddels zijn in verband met deze
laatste moord een aantal arrestaties
verricht. Naar wordt vernomen
woonde een van de gearresteerden,
een vrouw, in het huis, dat woens-
dagnacht met kogels werd door-
zeefd en in brand werd gestoken.
Gezien het feit, dat deze aanslag
werd uitgevoerd met AK-47 machi-
negeweren, wordt het waarschijn-
lijk geacht, dat de daders in kringen
van radicale zwarte jongeren, die
met Winnie Mandela sympathise-
ren, moeten worden gezocht.

punt uit
Ramstein
Het Amerikaanse leger was
verantwoordelijk voor de vlieg-
show die eind augustus gehou-
den is op de luchtmachtbasis
Ftamstein in de Westduitse
deelstaat Rheinland-Pfalz, en
die in een ramp uitmondde. Dit
heeft Manfred Wörner gisteren
verklaard voor een commissie
van het Westduitse parlement
die een onderzoek instelt naar
het incident. Wörner legde zijn 'verklaring af in de hoedanig-
heid van ex-minister van De-
fensie. Bij de ramp op de basis
vonden 70 mensen de dood.

Nekkramp
Staatssecretaris Dees van
volksgezondheid gaat bezien of
er (financiële) mogelijkheden
zijn voor een onderzoek naar
het toegenomen aantal geval-
len van nekkramp dit jaar.

Kinderbijslag
De ouders van ongeveer 1800 <studenten van 25 en 26 jaar dié "geen recht hebben op studiefi: ;

nanciering, krijgen met terug-
werkende kracht vanaf 1 okot- i
ber 1988 alsnog recht op kin-
derbijslag. Het recht geldt
voorlopig voor een jaar

Abortus
WVC-minister Brinkman voelt 'er niets voor de over-tijdbehan- [
deling onder de abortuswet te .
laten vallen. Er is geen enkele "aanleiding voor: in de praktijk
wordt de behandeling alleen
uitgevoerd 'door erkende kli-.
nieken en ziekenhuizen, aldus "de minister.

Blijven
Wethouder W. Stuart van eco-
nomische zaken en grondbe-
drijfvan Bergen op Zoom mag
van een meerderheidvan de ge-
meenteraad blijven. Wel raakt
hij zijn portefeuille kwijt. De
CDA-wethouder kwam in op-,
spraak door een artikel in het i
weekblad Nieuwe Revu van 18 *januari.

Onderzoek
De politiechefs van gemee:
en Rijkspolitie starten een
eigen onderzoek naar de ge-

il politiezorg
iet kader van
Tdeling had.

het beraad bij de verantwoor-
delijke ministers op zon onder-
zoek aangedrongen. Nu dat
verzoek is genegeerd, heeft het-
beraad de Stichting Maat-
schappij enPolitie verzocht het
onderzoek uit te voeren.

Huur
Staatssecretaris Heerma wil in
zijn nota Volkshuisvesting in
de jaren '90 te veel bezuini.
op overheidsuitgaven. Daar-
door blijft te weinig ruimte
over voor een sociaal verant-
woord beleid. Vooral de huur-
sector komt zwaar onder druk
te staan. Dat adviseert de Raad
voor de Volkshuisvesting (Ra-
vo) aan de staatssecretaris.

Spiegel
In de loop van dit jaar moeten*
op alle vrachtwagens extra,
spiegels worden aangebracht
ter bescherming van fietsers en
voetgangers. In een later sta-[
dium wordt ook een zijkantaf-
scherming verplicht en moeten
de zwaardere vrachtwagens'
worden uitgerust met een anti-,
blokkeer remsysteem.

Omgekomen
Bij een vliegtuigongeluk in'
Oostenrijk zijn gisteren elf.
mensen om het leven gekomen;-
onder, wie minister van Sociale
Zaken Alfred Dallinger.

Gedood
Drie ledenvan eenradicale fac-
tie van de Palestijnse Bevrij-
dingsorganisatie zijn gisteren
dichtbij de Israëlische grens in
Zuid-Libanon doodgeschoten.
Volgens het Israëlische leger
zijn de drie Palestijnen gedood
tijdens een treffen met een pa-
trouille van het Zuidlibanese
Leger (SLA).

Boete
De Banana Split-lijn van Ralph
Inbar, een 06-nummer van ex-
ploitant Teleservice, moet 5.000
gulden betalen aan Rijk de
Gooyer wegens het uitzenden
van een telefoongesprek over
condoomgebruik tussen de ac-
teur en Inbar. Dat heeft de vice-
president van de Amsterdamse
rechtbank, H. van Breda, giste-
ren in kort geding bepaald.Van
Breda acht het bewezen dat De
Gooyer nooit toestemming
heeft gegeven voor de uitzen-
ding.

Roken
Het aant; .ende Neder-
land, aar gestegen
tot bijna 11 miljoen. Het aantal
rokers in ons land is in 1988 met
iets meer dan 400.000 afgeno-
men Ij oen
aant

Van Dam moet zich
laten behandelen'
Vervolg van pagina 1
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Dezefoto is door
Greenpeace gemaakt
op Antarctica nabij
een Amerikaanse we-
tenschappelijk basis.
De milieu-organisatie
beschuldigde de VS er
gisterenvan het gebied
te vervuilen met giftig
afval en zo het biolo-
gisch evenwicht in de
kwetsbare streek te be-
dreigen.



CDA
Mevrouw Janmaat-Abee (CDA) liet
in een reactie weten op voorhand
niet tegen de anonieme tests van
bloed op de aanwezigheid van het
Aids-virus te zijn. Verder wenste zij
niet inhoudelijk op de zaak in te
gaan. De christendemocrate wil
eerst het advies van de commissie
uit de Gezondheidsraad grondig
kunnen bestuderen.
Vanuit de WD werd meegedeeld
dat men nog geen inhoudelijke re-
actie wenste te geven op het advies.
De liberalen willen het stuk eerst
grondig bestuderen. Voorts wil de
VVD maatschappelijke reacties op'
het voorstel afwachten.
In het voorstel van de raad moet de
Aids-test anoniem gebeuren. Van
het bloedmonster mag voor het
Aids-onderzoek alleen bekend zijn
of het bloed van een man of een
vrouw betreft, of het om iemand uit
een van de bekende risicogroepen
gaat en uit welke streek de betrok-
kene komt. Namen en dergelijke
mogen op de bloedmonsters niet
vóórkomen. Het voorstel is in de
Aids-commissie van de Gezond-
heidsraad tot stand gekomen met
twee van de elf leden tegen.

De Aids-deskundige dr R. Coutin-

Ho, die ook van de commissie deel
uitmaakt, is voorstander van de ver-
plichte test. Hij heeft al eerder ge-
pleit voor ruimere mogelijkheden
om de omvang van de Aids-epide-
mie nauwkeuriger te kunnen bepa-
len. De Utrechtse internist prof. dr
A. Smalhout meent dat het voorstel
van de Gezondheidsraad nog lang
niet ver genoeg gaat. Hij vindt dat
de test allerminst anoniem moet
blijven. Hij wijst daarbij onder meer
op het gevaar dat ziekenhuisperso-
neel en partners lopen bij het be-
handelen van en in hun contacten
met sero-positieven (dragers van
het virus die nog niet ziek zijn ge-
worden).
De tests, zo stelt de Gezondheids-
raad, zouden uitgevoerd moeten
worden op het bloed van zieken-
huispatiënten, baby's (die bijvoor-
beeld voor de 'hielprik' in een po-
likliniek zijn geweest) en zwangere
vrouwen die immers ook regelmatig
worden gecontroleerd. Doordat zo
een ruimer representatief onder-
zoek onder de bevolking ontstaat,
kan volgens de Gezondheidsraad
een veel beter beeld worden verkre-
gen van de mate waarin het virus
zich heeft kunnen verspreiden. De
betrokkenen zelf zullen door de
anonimiteit van de bloedmonsters
nooit te weten kunnen komen öf
men op het Aids-virus is getest en
vanzelfsprekend ook niet hoe de
uitslag ervan was.
Het bezwaar van tot dusver gevolg-
de methoden om onderzoek uit te
voeren ligt in de aard van de men-
sen die de test laten doen. Die men-
sen bevinden zich doorgaans in de
tot dusver bekende risico-groepen
(homoseksuele mannen, mensen
met sterk wisselende sexuele con-
tacten).

Discussie
De voorzitter van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij voor
de Geneeskunst, W. Cense, zei in
een eerste reactie niet meteen te wil-
len stellen dat een anonieme Aids-
test niet mag. Zijn organisatie vindt
echter wel dat mensen moeten we-
ten dat hun bloed ook op het Aids-
virus kan worden onderzocht. Hij
hecht echter wel aan de toestem-
ming van de patiënt, die in de poli-
tieke discussie waarschijnlijk een
belangrijke rol zal gaan spelen. In
de Grondwet staat namelijk dat
iedereen baas is over zijn eigen li-
chaam.

Directeur Gassmann van Wereldraad van Kerken:

'Islam dient kritischer
te worden benaderd'

FRANKFURT/VATICAAN-
STAD - De Wereldraad van Ker-
ken moet de dialoog met de Is-
lam versterken, maar hij moet bij
die dialoog een kritischer hou-
ding tegenover deze godsdienst
aannemen.

Dat is de persoonlijke mening
van de directeur voor geloof en
kerkorde van de Wereldraad, de
Westduitser Günter Gassmann,
over deaffaire rond het boek 'De
Duivelsverzen' van de Britse
schrijver Salman Rushdie. Vol-
gens Gassmann is het vogelvrij
verklaren vanRushdie doorCho-
meini een voorbeeld van de „mi-
litantheid van de Islam en is het
een domper op de christelijke
hoop naar een betere verstand-
houding met de Islam".
Gassmann meent dat de bedrei-
ging met de dood van Rushdie
aantoont „hoe sterk de „reactio-
naire fractie" binnen de Islam
nog altijd is. De Islam heeft zich
onder de grote wereldgodsdien-
sten nu als bijzonder militant ge-
presenteerd, aldus Gassmann,
die erkent dat de christenen in
het verleden ook niet „zeer tole-
rant" met aanhangersvan andere
godsdiensten zijn omgegaan.

# Archieffoto uit 1981 van de voormalige popzanger Cat
Stevens, die inmiddels als moslim Yusuf Islam door het le-
ven gaat. Hij schaarde zich deze week achter deoproepvan
ayatollah Chomeini om de schrijver Salman Rushdie om
het leven te brengen.

Afrika
Vooral de kerken in Afrika heb-
ben op dit moment te lijden on-
der de „strijdlustige zendings-
drang" van de Islam. De lidker-
ken van de Wereldraad in Nige-
ria en Soedan klagen er steeds
meer over dat hun werk in toene-

mende mate wordt belemmerd.
„Dat probleem hebben wij met
andere godsdiensten niet", aldus
Gassmann onder verwijzing naar
de goed verlopende dialoog met
boedhisten en hindoes.
„Er is geen alternatief voor de
dialoog met de Islam", aldus kar-
dinaal Francis Arinze, voorzitter
van de Vaticaanse raad voor de
dialoog met de andere godsdien-
sten, in een interview met een
Italiaans maandblad. Een kli-
maat van ideologische oorlogs-
voering zou niemand dienen. Hij

maande de westerse landen niet
aan buitensporige emoties toe te
geven en niet te generaliseren.
De Islam is geen uniform blok.
Hij is verspreid over alle conti-
nenten, maar hij presenteert zich
overal op een andere manier, al-
dus Arinze.

Film
Kardinaal Albert Decourtray,
voorzitter van de Franse bis-
schoppenconferentie, heeft het
voor de moslims opgenomen.

„Opnieuw zijn gelovigendiep ge-
kwetst in hun overtuiging. Giste-
ren waren dat dechristenen we-
gens een film, vandaag zijn het
moslims met een boek over hun
profeet", aldus Decourtray. De
film waarop hij doelt, is 'De laat-
ste verzoeking' van Martin Scor-
sese, waartegen de Franse bis-
schoppen vorig jaar krachtig
hebben geprotesteerd.
Decourtray keert zich tegen de
oproep van Chomeini om Rush-
die ter dood te brengen. Fanatie-
ke reacties zijn „ook beledigin-
gen van God", aldusDecourtray.
Hij betuigt zijn solidariteit met al
die moslims „die waardig en in
gebed deze aantijging beleven".

Nieuw boek
Volgende week verschijnt in
Frankrijk een boek dat ook mis-
noegen in Iran zal opwekken.
Het gaat om de roman 'La Me-
moire Interdite' (De verboden
herinnering) van Fréderic Lepa-
ge. Het boek beschrijft de dood
van een oude, zieke ayatollah en
de gevechten die na zyn dood
losbarsten tussen zijn gematigde
en fanatieke potentiële opvol-
gers. De namen zijn anders, maar
een parallel met Chomeini ligt
voor de hand.
Uitgeverij Robert Laffont ziet
geen redenen de verschijning
van het boek uit te stellen. „Dit
boek heeft bij lange na niet dere-
ligieuze tint als 'De duivelsver-
zen' en we zien niet in, waarom
we het niet op 28 februari uit-
brengen", aldus de uitgever.

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van de
Drukkerij Twentsche Courant (TC)
in Hengelo vindt dat de uitkomsten

van de studie naar de samenwer-
king van de oostelijke dagbladen
onvoldoende inzicht geven in de
wijze waarop die samenwerking
vorm wordt gegeven. Ook is het de
OR onduidelijkof- en zo ja-in wel-
ke mate tegemoet wordt gekomen
aan de eisen die hij heeft gesteld ten
aanzien van behoud van werkgele-
genheid en de identiteit van de
krant.
Gezien de inhoud van het overleg
met de directie van de Drukkerij
Twentsche Courant gaat de OR er
niet van uit dat nu voorgenomen sa-
menwerking reeds als onontkom-
baar moet worden beschouwd. De
OR heeft de directie uitgenodigd
ook andere vormen van samenwer-
king te onderzoeken.

binnen/buitenland

Politiek Den Haag reageert voorzichtig op voorstel Gezondheidsraad

Meningen verdeeld over
verplichten van Aids-test

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het voorstel van de Gezondheidsraad om de
Aids-test verplicht te stellen, heeft uiteenlopende reacties op-
geroepen. De raad, een adviesorgaan van deregering, vindt dat
Aids zo snel om zich heen grijpt, dat, om erger te voorkomen,
verplichte deelname aan een representatief bloedonderzoek
nodig is. Alleen op deze manier kunnen volgens de Gezond-
heidsraad duidelijke gegevens op tafel komen over het vóórko-
men en de verspreiding van deze dodelijke ziekte.

In politiek Den Haag is voorzichtig
gereageerd op het voorstel. PvdA-
kamerlid Van Otterloo liet in een re-
actie weten dat zijnpartij wat moei-
te heeft met het verplichte karakter
van de tests op bloed dat mensen
voor andere doeleinden hebben af-
gegeven. Volgens de PvdA moeten
mensen dergelijke tests kunnen
weigeren.

Van Otterloo vroeg zich af welk nut
de tests kunnen hebben bij het
Aids-beleid. „Indien uit de test
blijkt dat iemand sero-positief is,
betekent dit nog niet dat de betrok-
kene ookAids heeft. Dat kan nog ja-
ren duren", aldus Van Otterloo. Bo-
vendien is niet bekend van wie het
bloed afkomstig is. Volgens hem
zullen de tests dan ook alleen in-
zicht geven in het aantal sero-posi-
tieven en het mogelijke aantalAids-
patiënten in de toekomst. Dat voegt
niets toe aan het huidige Aids-be-
leid, dat ervan uitgaat dat versprei-
ding van de ziekte voorkomen moet
worden, zo meende het PvdA-Ka-
merlid.

Geding ouders en vriendin tegen ziekenhuis

Sperma overleden
Leidenaar opgeëist

Van onze correspondent
DEN HAAG/LEIDEN - De
ouders en de vriendin van een
vorig jaar overleden 20-jarige
Leidenaar willen dat het Acade-
misch Ziekenhuis in Leiden
(AZL) het ingevroren sperma
van hem niet vernietigd. Zij
eisen dat op straffe van een
dwangsom van een kwart mil-
joen gulden in een kort geding
dat volgendeweekvoor deHaag-
se rechtbank dient.

De jongen overleed vorig jaar tij-
dens een operatie in het AZL.
Eerder dat jaar had hij een che-
motherapie ondergaan omdat hij
kanker had. Daarvan was hij ge-
nezen. Omdat door chemothera-
pie impotentie kan ontstaan, was
voor de behandeling sperma van
hem ingevroren, zodat hij later
toch een gezinzou kunnen stich-
ten.
In de overeenkomst die daarvoor
met het AZL werd gesloten, be-
paalde de jongen dat indien hij
zou overlijden, zijn ouders en
vriendin het recht zouden krij-
gen over het sperma te beschik-

ken. De ouders en zijn vriendin
hebben na het overlijden van de
Leidenaar gevraagd de sperma te
bewaren.

Overleg
Het AZL heeft dat verzoek afge-
wezen. Na overleg met de coW|-
missieMedische Ethiek en de di-
rectie heeft prof. dr E. van Hall'
hoofdvan de afdeling gynaecolo-
gie, afwijzend beslist op het ver-
zoek. Hij kondigde aan het sper-
ma te vernietigen, omdat &
"geen sprake van kan zijn da'
sperma aan derden ter beschik:
king wordt gesteld". Van Ha^
wijst er in een brief aan de
ouders en devriendin op dat een
en ander in overeenstemming lS
met de richtlijnen van de minis-
ters van justitieen volksgezond-
heid.
Van Hall meent verder dat de
vriendin door het bewaren van
de sperma onder "een onnodige
en belastende druk" zal kome"
te staan. Zij zal geen eigen wel!
meer kunnen kiezen, aldus Va"
Hall.

Minder doden
en gewonden in
drukker verkeer

DEN HAAG - Hoe-
wel er op de weg vo-
rig jaar bijna 6 pro-
cent meer verkeer
was dan in 1987, is
het aantal doden ge-
daald van 1.485 naar
1.355. Het aantal ge-

wonden dat naar een
ziekenhuis moest
nam een kleine
beetje af: van 13.959
naar 13.630. Dit
blijkt uit de jongste
statistieken van het
CBS over verkeer en

ongevallen.
Het CBS merkt of
dat de drukte in W*
verkeer weliswa*
nog steeds toeneenI
'maar niet meer **sterk als in 198*
Toen was er 7 pr0*cent meer verkeer op
de weg dan in 1986.
Op de snelwege"
steeg de verkeersi"'
tensiteit vorig ja3*
met ruim 7 procent-
Op de provinciale
wegen nam de vef'
keersdrukte met 4,*
procent toe.

Journalistenbond vreest voor verlies identititeit kranten
Akkoord over fusie

oostelijke dagbladen
ENSCHEDE - De dagbladuitgevers
Van der Loeff in Enschede, Klu-
wers Courantenbedrijf (KCB) in De-
venter en Drukkerij Twentsche
Courant in Hengelo hebben over-
eenstemming bereikt over een fu-
sie.

De drie bedrijven moeten worden
ondergebracht in de holding Ooste-
lijke Dagbladen Combinatie (ODC)
bv. De directiesvan de drie kranten-
bedrijven zijn het hierover na be-
sprekingen van een half jaar eens
geworden. De fusie is volgens hen
noodzakelijk uit een oogpunt van
schaalvergroting.
Het is de bedoeling dat Van der
Loeff in het nieuwe oostelijke kran-
tenbedrij f een meerderheids- en
Wolters Kluwer (eigenares van
KCB) een minderheidsbelang
krijgt. De nieuwe holding zal de
Drukkerij Twentsche Courant over-
nemen. Er wordt vanuit gegaan dat
de aandeelhouders van de TC hier-
mee akkoord gaan. Wolters heeft
reeds 25 procent van de aandelen
van de TC. Audet (VNU) heeft het-
zelfde belang in het Hengelose dag-
bladbedrijf.

Door het samengaan van Van der
Loeff, KCB en Twentsche Courant
ontstaat de op twee na grootste uit-
gever van regionale kranten in Ne-
derland. De oplage zal 270.000 dag-
bladen en 1,5 miljoen huis-aan-huis-
bladen omvatten. De gezamenlijke
jaaromzet van de drie uitgeverijen
was in 1988 230 miljoen gulden. De
ODC krijgt 1.500 medewerkers. De
holding OCD zal zes werkmaat-
schappijen tellen: Dagblad Tuban-
tia, KCB, Twentsche Courant, de
Uitgevers Mij Arnhem (UMA), de
Rotatiepers Salland in Deventer en
de uitgeverij van huis-aan-huisbla-
den.

" In de gisteren uitgegeven verkla-; ring wordt gesteld dat de identiteit
yA-an betrokken kranten word ge-

handhaafd, evenals het personeels-. bestand. Algemeen directeurvan de
holding OCD wordt J. Houwert,
thans directeur bij Van der Loeff.
Dit bedrijf geeft in Twente en een

i deel van de Oost-Gelderland Dag-, blad Tubantia uit en in Twente de
kopbladen Hengelo's Dagblad en. Dagblad van het Oosten.. De Uitgevers Mij Arnhem (UMA) is

i uitgeefster de Arnhemse Courant
i en de kopbladen Nijmeegs Dagblad. en Edese Courant en Graafschapbo-

de.KCB geeft uit hetDeventer Dag-
blad en de kopbladen Gelders Over-

lijsselse Courant, Zutphens Dagblad
en Sallands Dagblad.

" De directie van Uitgeversmaatschappij Van der LoeffBV, mr C.J. Houwert en drs J.C. Hou-
wert (rechts). Laatstgenoemde wordt directeur van de nieuwe holding Oostelijke Dagbladen
Combinatie (ODC).

NVJ
De Nederlandse Vereniging van
Journalisten (NVJ) is niet verbaasd
over de voorgenomen fusie, maar

wel ongerust. „De voorlopige vePj
keringen van directiezijde dat ;
kranten zelfstandig blijven enL
eigen identiteit behouden, ge' ji
voor slechts enkele jaren", alduS
NVJ gisteren in een verklaring-

Bovendien wordt volgens de of^
nisatie binnen die termijn reda^nele samenwerking gevergd terv j
hoging van de journalistiekekY''s
teit van de bladen. Dat zou risic ,
in zich bergen van geleidelijke ,jt
zwakking van de eigen idenf^van de kranten. Samenwerking .
ander gebied - techniek en auto'yJ
tisering- kan volgens de NVJ i"
geval de nodige voordelen bicde'

Over de voorgenomen zesÜ
schapsverhoudingen maakt de N j

zich zorgen omdat een partner &*}
grote stem krijgt en een ander %
kleine stem, terwijl de derdeniet*
zeggen heeft.

Medestanders
Havel ook vas

PRAAG - De rechtbank in PJs|
die dinsdag de dissidente tofl j
schrijver Vaclav Havel tot ne*J
maanden gevangenisstraf .ve^teldeelde, heeft nog twee dissidefl^jj
gevangenisstraf opgelegd ehéf
'straatschenderij. Vijf verdacf
kregen voorwaardelijke straffe11*

limbnrgs dagblad |
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I HET MOOIE OLIFANTJE I
VEROVERT NEDERLAND.
5* 2m_a__ T et *s opvallend hoe veel mooie olifantjes al oponze wegen te bewon-
s, EspS % deren zijn. Logisch. Wint de Mini Jumbo van Subaru is in alle

'^ *JJ £ opzichten zeer aantrekkelijk- Met zn schone, zuinige motor heeft
_i a|ffiffi| - bij een kruissnelheid van 125 km per uur. Bovendien biedt hij
""7 3HKr# \ ruim plaats aan vier volwassenen. Dus als u zelf zon mooi olifantje
ook wel ziet zitten, ga dan bij uw Subaru dealer langs. "£"! O £\Q£\ *HetTestofantje zal ook uw hart veroveren. Prijs al vanaf ■*" *-*-**—'

Prijzen excl. afl. kosten, mcl. BTW. Wijzigingen voorbehouden.

-rfflsmfl __^_________H_^x>. vï.

SUBARU.® BETAALBAAREN GEBOUWD OM ZO TE BLIJVEN.
Subaru dealers: CADIER EN KEER: M. Heusschen, 04407-1538. ELSLOO: Meijers, 04490-71088.
GENNEP: Sjaak Vreede, 08851-11894. HEERLEN: Garant bv, 045-725588. KONINGSBOSCH: J-
Coenen, 04743-1574. LANDGRAAF: G.J. Kempen bv, 045-312398. NEDERWEERT: Jac Smeets,
04951-32592.ROERMOND: Subaru EngelenRoermond, 04750-15541.VENLO-BLERICK: Wolters,
077-828777. VOERENDAAL: J.Eussen, 04459-1677.



JHOVEN -Op het gebied
"& consumentenelektroni-
irhilips nog altijd verwik-
Ui wat topman Van der

?. in de toelichting op de
«■'Jfers noemde 'een pittige

met vooral concur-
in Zuidoost-Azië.

ï^1 heeft geleden onder der°sie, zodat ook de grote Ja--o°ncurrenten nu terug zrjn op
l .^stniveau van 1985". Volgens|3er Klugt is het gemiddelde
jjVeau in deze sector met drient gedaald.

soneel
j.^'ge pogingen van Philips

'kostenniveau binnen de on-
jj^ng te drukken hebben vol-
fe/an. derKlugt al effect gehad-
Lj. we zijn nog niet daar waarL'den zijn". Door de kostbare
CJüctureringen is wel het aantal
voelsleden opnieuw gedaald,
Jjjdo met 8500 in het jaar 1988.jjaal werken er bij Philips
ijj: Mensen, waarvan in Neder-
j 800. De dalingzal zich ook in

aldus Van der

w ln de consumentenelektro-
L attt het aantal werknemers af.
t£5 verwacht dat het aantal
deniers van het concern verder
it??n en wil het zogeheten her-
lJ'eProces voortzetten. Hieruit
\ verklaren dat tegenover een
i faling van de werkgelegen-
.J1 Europa een stijging stond
L? 1 aantal werknemers in de

'Bde Staten en in Azië.

Investeringen
"il^'et de Philipspresident wel
L^ten aan diverse fronten. Zo
Investeringsniveauweer terug
%?lveau van de afschrijvingen,

LVei"diende geld dus. Op een

' gpu^ang"Jke terreinen, ook op
\ bjed van de consumenten-"Sitip^ca, heeft Philips de markt-
"\ verbeterd. Na een daling met

nt in 1987 steeg de omzet in
ctor vorig jaarmet 1 procent,

het succes van de

compact disc. De consumentenpro-
dukten zijn trouwens goed voor
eenderde van de omzet van Philips
maar met een bedrijfsresultaat van f
260 miljoen dragenze maar beschei-
den bij aan de winst.

| L^Tj 1987 1988

Netto omzet: fm nup*>*> g>**r*) I. 52.715 /. 56.079
Bedrijfsresultaat '" 2.445 /. 2.428
in % van deomzet 4.i* 4-3*
Nettowinst '" 818 /. 1.056
in % van eigenvermogen 5.2 % 6,6 %

Voorraden fin % van netto omzet) 22.9 % 24.1 %
Totaal vermogen *t 49.939 /. 52.849
Vreemd vermogen (in %van totaal
vermogen) 6*.3 % M' 4*Dividend per gewoon aandeel
van nominaal (. 10.- (ingukkw) /. 2.00 /. 2,00

Werknemers totaal 336.700 310.300
Werknemers in Nederland 69.700 65.800

Beurskoers (slot 22 lebf. 1989) 136.20
Hoogs» koon (luttU 12maanctor.) _ 37.30
Uagswkoore (laatste 12maanden) - 25.70

Prognose 1989 : Lichte verbetering

" De nettowinst van Philips is vorig jaargestegen met 29 pro-
cent van f 818 miljoen tot f 1056 miljoen ofper aandeel van f
3 33 naarf 4 12 Voorgesteld wordt een onveranderd dividend
vanf2, waarvan tussentijds alf0,60 is uitgekeerd De omzet is

vorig jaar toegenomen met 6 procent totf 56,1 miljard.

Dat het bedrijfsresultaat in 1988
toch daaldekomt door een herstruc-
tureringsvoorziening van f 320 mil-
joen op een totale herstructure-
ringsvoorziening voor het hele con-
cern van f 476 miljoen.

Verstoord is Philips vooral door de
prijsdumping van televisies uit Ko-
rea op de Europese markt. Het con-
cern dringt aan op maatregelenvan
de EEG.

Van derKlugt denkt nietdat het ko-
mende jaar grote delen van het con-
cern worden losgemaakt. Hij toon-
de zich optimistisch over alle divi-
sies van Philips. Hy voorziet in de
professionele produkten en -syste-
men, welke sector goed is voor meer
dan een kwart van de omzet en een
bedrijfsresultaat van f 368 miljeen,
een verdere stijging van omzet en
winst.

beursoverzicht
Zwak

K JERDAM - Het Damrak
rVtyOftderdag zwak gestemd,
fiin ?' in de loop van de dag[.^herstel intrad. Philips en
frj er waren gunstige uitzon-
W^fSen. De obligatiemarkt
r^p^ak. De cyfers van Philips
[*l.n gUnstig ontvangen maar
r^u helaas in een slechtef£r " Öaardoor kon de koers
Hu een paar dubbeltjes aan-
"-.-f;en tot f 36,40 zodat men nu
ra >°P betere omstandighe-
Pork.pussen werd wel even
Plty D'Jna f 110 miljoen omgezetaa Koninklijke Olie met

biljoen.

'eerlijk vast bleef Fokker
i.~ . Geruchten als zou de
;^Ulgbouwer op het punt
Ss jnIMeuwe omvangrijke or-S u de wacht te slepen druk-
Wet aanbod weg. Tegen de
h c.ln kon het fonds per saldo
&90? boeken van f I'2o1 '20 °P
t% rj ' et hoogste punt van de«ilt^at tegen het slot werd be-
Hob omzet lag op bijna fl3ei relatief hoog.

!? U°^ in de omzetlijst scoor-
[^'copharma. Qua koers
;%j„er,de er niet veel maar erS s,*ielde voor ruim f 16 mil-Vt van eige-
i*" br,H°g steeds wacht men op

r O t
ZOals door effectenkan-Ptimix is gesuggereerd.

S Va Stond de markt in het te-
t'ißar rentestijging, waarbij de
>t "es weer tot een kwart
Ve Roesten inleveren. De an-?« hpi ofdfondsen gingen overNb Vmie tot enkele guldensNdi u

op de lokale markt
]|tschi

l het geval met negatieve
iO.-j. "eters voor onder andere\^egraaf(minf 8).

Transmark neemt
Geevers Nuth over

JARDEN - Transmark Hol-'_ heeft alle aandelen verwor-' van Auto-Onderdelen Gee-
? m Nuth. Dit bedrijf heeft
* vestigingen in Eindhoven,J^n,Almelo en Rotterdam enl^rteert carrosseriedelen voor
J°°nenwagens, dievooral wor-
* geleverd aan schadeherstel-
j?rUven en niet-merkgebonden

F^niark is de moedennaat-
van een groep interna-'toal werkende technische

Bü de

groepwerken meer dan 600 men-
sen. Daarvan zijn er 120 in bui-
tenlandse vestigingen werk-
zaam. Het bedrijf denkt dit jaar
een omzet van meer dan f 270
miljoen te behalen (v.j. f 197 mil-
joen), waarvan een kwart uit het
buitenland zal komen. De winst

zal stijgenvan f4,1 miljoennaar f
5,5 miljoen (exclusief buitenge-
wone baten en lasten).
Voor de financiering van de ex-
pansie in 1988 en 1989 heeft
Transmark begin dit jaar een
aandelenemissie geplaatst van f
13 miljoen bij de bestaande aan-

deelhouders. Daartoe behoren
een aantal participatiemaat-
schappijen zoals de Nederlandse
Participatiemaatschappij, Noro
en die van Crédit Lyonnais Ne-
derland, en het management.

Onlangs heeft Transmark ook
haar positie in het bedrijfswa-
gensegment verstevigd door de
overneming van Bro-Air in Roo-
sendaal.Bro-Air levert technisch
geavanceerde produkten op
voornamelijk het gebied van
centrale smering, verwarmings-
apparatuur en transportkoeling.

Medisch
Van der Klugt zei dat in 1989 een
verdere stijging wordt voorzien van
de resultaten in de medische syste-
men en dat niet langer een groot-
scheepse samenwerking in deze
sector wordt nagestreefd.
Over de defensiemarkt zei Van der
Klugt concentraties te voorzien.
ledereen spreekt met iedereen in
een kleiner wordende markt. Phi-
lips sluit nieuwe samenwerkings-
verbanden in deze sector dan ook
niet uit. Het concern heeft al diverse
samenwerkingsverbanden, onder
andere met het Franse Thomson .
In desector componenten verwacht
Philips voor dit jaareen verdere stij-
ging van de omzet, maar de winst
zal niet veel verbeteren. Op langere
termijn zijn de vooruitzichten ech-
ter uitstekend.
Voor de huishoudelijke apparaten
verwachtPhilips een stijgingvan de
winsten en dat geldt ook voor de
goedlopende divisie verlichting.

Meer winst
Van Lanschot

DEN BOSCH - De net-
towinst van Van Lan-
schot Bankiers is vorig
jaar gestegen met 12,4
procent van f 24,3 mil-
joen tot f 27,3 miljoen.
Het rendement op het
eigen vermogen is daar-
mee toegenomen van
11,5 tot 12 procent. Het
balanstotaal groeide
van f 6210,4 miljoen
naar f6685,1 miljoen, al-
dus de bank.

Het jaar 1988 kenmerk-

te zich door een duide-
lijke groeivan het kern-
bedrijf. De kredietver-
lening steeg met 9,7
procent tot f 4,7 miljard.
Ook de door de klanten
toevertrouwde midde-
len lieten een sterkere
groei zien dan in het
voorgaande jaar (7,1

procent tegen 5 procent
in 1987), mede door een
herstel van de aanwas
van spaargelden. Door
de groei van het be-
drijfsvolume kon hetin-
terestresultaat stijgen
met f 10,5 miljoen of 9,4
procent. De provisies
kwamen fractioneel uit

boven het hogepeil van
1987. De verminderde
omzetten op de aande-
lenmarkten leidden tot
een beperkte dalingvan
de effectenprovisies.
Dit werd echter goedge-
maakt door hogere in-
komsten uit merchant-
banking. Andere baten
daalden met f2miljoen
door lagere waarde-
ringsresultaten op de
handelsportefeuille in
obligaties. De totale ba**
ten stegen met 5,4 pro-
cent tot f 174 mnjoen.

economie

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 23-2-1989 om
14.00 uur by de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.560-/26.060-,
vorige ’ 25.530-/ 26.030 ; bewerkt ver-
koop ’ 27.660, vorige ’ 27.630 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 360-/ 430 vorige

’ 360-/ 430; bewerkt verkoop ’ 470 la-
ten, vorige ’ 470 laten.

Begrotingstekort
VS stijgt snel

WASHINGTON - Het begrotingstekort van de Verenigde Staten
heeft in januari2,81 miljard dollar bedragen tegen 11,45 miljard in de-
cember.
Normaal gesproken wordt in januari een overschot geboektvanwege
toenemende belastingontvangsten en minder uitgaven. Begrotings-
deskundigen van de regering-Bush verwachten voor het begrotings-
jaar 1989, dat eindigt op 30 september, een tekort van 163,3 miljard
dollar tegen een negatief saldo van 155,1 miljard vorig jaar.
Deskundigen van buiten de regering verwachten een nog groter te-
kort.

# Op de 'Nationale Schuld-klok' op Times Square in New
Vork stond gistermiddag ruim 2.726 miljard dollaraange-
geven. Het bedrag stijgt per seconde met 8.000 dollar.

Optiehandel DSM
begint dinsdag

AMSTERDAM - De
handel in DSM-opties
gaat niet maandag,
maar dinsdag van
start, zo heeft de op-
tiebeurs besloten.

Over de introduktie
van DSM op de optie-
beurs is nogal wat be-
roering geweest. De
optiebeurs wilde een
snelle introduktie na
het begin van de han-
del op de effecten-
beurs. In eerste in-
stantie kreeg men

geen goedkeuring
hiervoor van minister
Ruding.

Vanaf 1 februari werd
de Stichting Toezicht
Effectenverkeer STE
belast met de aanwij-
zing van fondsen op
de beurzen. Optie-
beursdirecteur Wes-
terterp drong bij de
stichting aan op een
snelle beslissing.
Maar de stichting be-
sloot ook geen goed-
keuring te geven aan

de plannen van de
EOE, om op 14 fe-
bruari met de optie-
handel te beginnen.
De effectenbeurs had
een negatief advies
gegeven. De EOE rea-
geerde verbijsterd.
Maandag jongstleden
besloot de STE, dat
de handel' op maan-
dag 27 februari mocht
beginnen. Nu heeft de
optiebeurs dan beslo-
ten om een dag later
werkelijk te starten
met de verhandeling
van koop- en ver-
koopoptiecontracten,
die elk betrekking
hebben op 100 aande-
len van het chemie-
concern.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankDaDier van gisteren:
Amer.dollar 2.00 2.12
Brits pond 3,50 3,75
Can. dollar 1,67 1,79
Duitse mark(100) 110,85 114,85
lers pond 2,88 3,13
Austr. dollar 1,64 1,76
Jap. yen (10.000) 160,75 165,75
Ital. Ure. (10.000) 14,65 16,05
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 130,00 134,50
Zweedse kr. (100) 31,50 34,00
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,50 30.00
Oost.schiU.(loo) 15,77 16,37
Spaanse pes.(100) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,22 1,42
Finse mark (100) 46,65 49,65
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,05675-05925
Brits pond 3,6055-6105
Duitse mark 112,865-915
Franse franc 33,055-33,105
Belg. franc 5,3805-3855
Zwits. franc 132,465-2,515
Japanse yen 163.34-163,44
Ital. lire 15,290-340
Zweedse kroon 32,805-32,855
Deense kroon 28.960-29,010
Noorse kroon 30,835-30,885
Canad. dollar 1,72025-72275
Oost. schill 16,0430-0530
lers pond 3,0020-0120
Spaanse pes 1,7890-7990
Gr. drachme 1,2950-3950
Austr.dollar 1,6985-7085
Hongk.dollar 26,25-26,50
Nieuwz.dollar 1,2885-2985
AntiU.gulden 1,1400-1700
Surin. gulden m 1,1400-1800
Saudische rial 54,85-55,10
Ecu gulden 2,3420-3470

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerstekolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 306,4 301,9
alg.-lokaal 295,9 292,2
internationals 317,8 312,4
industrie 266,8 263,3
scheep/luchtv. 277,5 275,6
banken 364,1 359,2
verzekering 596,4 587,0
handel 485,2 481,2
cbs obl.index 108.8 108,3
rend. staatsl. 7,06 7,13
waarvan 3-5 jr 7,05 7,12
waarvan 5-8 jr 7,06 7,14waarv.s langst 7,08 7,16
rend. bng-len. 7,11 7,21
rend. banklen. 7.09 7,17

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):

Akzo 147,10-147,40(147,10)
Kon. Olie 121,00-121,80(121,50)
Philips 36,20-36,40(36,40)
Unilever 128,50-129,00(129,00)
KLM 42,00-42,80 (42,80)

NEW YORK Dow Jones

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hnnfrifnnricpn „b ~,"'„ ' V*K* S*,„f*r,j I,'ir, Itir,A^old ,f'" .^J"z° '"-" 1*;-J"
*;B1N,' ,*'■'" ,""*"Alrenta 160,30 160,30
Amev

D
, Z'IS, nl'fr,Amro-Bank 80,20 79,60

Ass. R dam 48,00 46,50
50ls .„, X }*""BorsumjjW. 129,00 126,50
soh * I c.nr. ~nr.C.S.M.eert. 64,70 64,90
Dordtsche P. 225,30 222,20
i*?. 'i?'?" '',""„, ""*£ «H„fokker eert. 31,70 32,90
Gist-Broc.e. 37,70 37,00
Heineken 147,50 146,00
Hoogovens 84,10 83,00
inïïlFn. g

«n«n Mint.Muuer BU.bU 80,20

£„u~.d ünln Aalr\
"hi Jo iï'ïX «'m|demdyB9 49,20 48,00

n!..'nJLi ct'lS 11"NatNederl. 63,40 62,90
m^ihp oJr,n HAr,Nedlloyd Gr. 295,50 294,50
?LUJ„HP. ,o«nn J2"ïï

m*" ?KPakhoed Hold. 124 30 14,80
pktP Hiv«Q \ifn IAIPhipsd.vB9 34,70 34,80
Robeco 04,60 03,60
Rodamco 6,00 161,00
o , K «?'?ne?Tfvuv K s_'2Stork VMF 3010 29,10
HnUoVer. „vu »o?n ll'mVerßezitVNU 89,70 89,00
VOC 37,80 38,80
Wessanen 78,80 78,00
WoltKluwer 154,00 153,50
Binn_.nl «nriolonBinnenl. aandelen
Aalbertslnd 39,80 40,00
ACF-Holding 63,00 62,00
Ahrend Gr. c 179,00 176,50
Alg Bank Ned 42,50 41,90
ABNdiv'B9 4100 40,50
AsdOptTr 23,50 23,30
Asd Rubber 810 7,90
Ant Verff. 34000 -Atag Holde 8230 82 00
Aut IndR'dam 7o'oO 68 00
BAM-Holding 28600 283 00
Batenburg ' 7550 74 00
Beers 12180 12100
Begemann 7250 7250
Belindo 392?50 39200
BerkelsP. 7,25 7.00
Blyd-Will. 25 00 2510
Boer De, Kon. 349,80 348,00
de Boer Winkelbedr. 58,70 58,30
Boskalis W. 12,90 12,70
Boskalis pr 11,10 11,00

Braatßouw 830,00 830,00
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delft<* 86600 859.0"
Calvépref.c 4820,00 4770,00
Center Parcs 64,50 65,50
Centr.Suiker 64,80 64,20
Chamotte Unie 13,20 13,10
Chamotte div.B9 12,40 12,40
Cindu-Key 97,00 95,00
Claimindo 382,00 378,00
Cred.LßN 75,00 74,20
Crownv.G.c 82,00 82,00
Desseaux 189-50 187-00
Dordtsche pr. 224,30 221,50
Dorp-Groep 47,00 45,20
Dorpv.div.B9 44,00 -Econosto 208,50 207,70
EMBA 116,00 115.00
Enraf-N.c. 51,20 50,00
Eriks hold. 337,00 330,00
Frans Maas c. 62,50 61,80
Furness 100*00 "'5O
Gamma Holding 70,50 70,00
Gamma pref 5,70 5,50
Getronics 28,20 28,00
Geveke 42,00 41,00
Giessen-deN. 134.50 '28,00
Goudsmit Ed. 203,00 201,00
Grasso'sKon. 92,50 92,00
Grolsch 100,00 102,00
«TI-Holding 167,20 167,00
Ha«emever MW 3"H.B.G. 180,00 177,30
HCSTechn 15.70 15,40
Hein Hold 127,00 125,00
Hoek'sMach. 172,00 170,00
Holdoh Hout 438,00 437,00
HoleC 18*°° l 8

HALTr.b 1469,00 1468.00
Holl.Am.Line 1467,00 1460,00
Heneken Hld 127,00 125,00
HollSeaS. 1,54 1,55
Holl.Kloos 335,00 335,00
Hoop en Co 15,00 14,80
Hunter D.pr. 2,06 2,09
ICA Holding 17,00 16,50
IGB Holding 44.20 43,50
IHCCatand 21,00 21,00
Industr. My 168,00 167,50
Ing.Bur.Kondor 575,00 575,00
Kas-Ass. 37,10 36,50
Kempen Holding 16,10 15,70e
Kiene's Suik. 1265,00 1265,00
KBB 72,10 71,20
KBB (eert.) 71,70 71,00
Kon.Sphinx 76,50 76,50
Koppelpoort H. 302,00 298,00
Krasnapolsky 157,00 158,00
Landré&Gl. 53,50 52,50
Macintosh 44,20 44,00
Maxwell Petr. 595,00 593,00
Medicopharma 80,00 79,50
Melialnt. 7,50 7,40
MHVAmsterdam 20,20 18,50
Moeara Enim 1075,00 1050,00
M.Emm 08-cert 13650,00 13650,00
MoolenenCo 31,50 31,50
Mulder Bosk. 48,50 48,00

Multihouse 11,30 11,40
Mynbouwk. W. 446,50 443,50
Naeff 225.00 -NAGRON 51,50 51,50
NIB 497,00e 496,00
NBM-Amstelland 16,30 16,00
NEDAP 298,00 293,00
NKFHold.cert. 233,00 232,00
Ned.Part.MÜ 31,40 30,90
Ned.Springst. 9500,00 9500,00
Norit 637,00 625,00
Nutricia 239,00 238.50
Omnium Europe 19,10 19,00
Orcoßankc. 76,40 76,00
OTRA 502,00 500,00
Palthe 150,00 150,00
Polynorm 90,50 90,50
Porcel. Fles 125,50 125,50
Ravast 56,60 55,50
Reesink 63,00 61,90
Riva 62,50 62,00

(eert.) 62,00 61,00
Samas Groep 60,00 59,40
Sanders Beh. 79.50 79,00
Sarakreek 34,10 34,00
Schuitema 1465,00 1485,00
Schuttersv. 87,00 -Smit Intern. 27,40 27,80
St.Bankiers c. 27,80 27,00
TelegraafDe 427,00 419,00
TextTwenthe 255,00 253,00
Tulip Comp. 58,90 58,00
Tw.KabelHold 126,20 125.20
Übbink 106.20 102,80
Union Fiets. 15,25 15,35
Ver.Glasfabr. 245,00 241,00
Verto 75,10 73,00
VolkerStev. 55,50 53,00
VolmacSoftw. 82,30 81,70
Vredestein 21,00 20,00
VRG-Groep 43,50 43,30
WegenerTyl 175,50 173,00
Westlnvest 29,20 29,50
Wolters Kluwer 154,50 153,50
ldemdivB9 150 00 149 00
Wyers 54,00 53,00
to,Bolllmi,i--ta „illlimBeleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,50 35,90
ABN Aand.f. 68,50 68,50
ABN Beleg.f. 51,90 51,20
ALBEFO 51,40 51,30
AldollarßFs 20,60 20,60/
Alg.Fondsenb. 228,00 226,00
Alliance Fd 11,80 11,80
Amba 44,40 43,50
America Fund 280,00 270,00
AmroA.inF. 91,30 91,10
AmroNeth.F. 69,50 68,90
Amro Eur.F. 66,50 65,50
Amvabel 97,90 97,90
AsianTigersFd 56,70 56,70
BemcoAustr. 62,00 62,50
Berendaal 106,50 104,00
Bever Belegg. 27,60 27,90
BOGAMIJ 113,40 113,20
Buizerdlaan 37,00 36,80
Delta Lloyd 40,00 39,80

DPAm. Gr.F. 22,10 21,90
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1060,00 1060,00
EMFrentefonds 71,70 70,10
EurinvestO) 105,00 105,00
Eur.Ass.Tr. 5,90 5,90
EurGrFund 53,00 51,60
Hend.Eur.Gr.F. 168,50 168,00
Henderson Spirit 73,30 73,40
Holland Fund 63,40 62,00
Holl.Obl.Fonds 119,40 118,50
Holl.Pac.F. 114,00 113,20
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 36,40 36,10
Intereff.Warr. 269,20 270,90
JapanFund 49,10 49,40
MX Int.Vent. 58,00 57,50
Nat.Res.Fund 1375,00 1360,00
NMBDutch Fund 34,10 33,80
NMB Oblig.F. 36,10 35,90
NMBRente F. 101,60 101,00
NMB Vast Goed 38,80 38,30
Obam, Belegg. 196,00 194,20
OAMFRentef. 15,15 15,00
Orcur.Ned.p. 47,00 47,00
Rentalen! Bel. 1345,00 1341,30
RentotaalNV 30,90 30,90
Rolincocum.p 98,00 98,50 b
Sci/Tech 17,80 17,80
Technology F. 18,50 18,00
Tokyo Pac H. 252,00 249,50
Trans Eur.F. 70,00 68,80
Transpac.F. 580,00 588 00
Uni-Invest 119,00 119,00
Unicolnv.F. 83,90 83,80
Unifonds 26,80 26,30
Vast Ned 123,30 123,40
Venture F.N. 42,50 43,00,
VIB NV 86,70 86,60
WBOInt. 78,30 78,10
WereldhaveNV 206,80 206,40
Wereldh.divB9 203,00 203,00
D-« 1 j _.r »"BU'tenlandSe OÖligatlOS
B*.EEGB4<I) 103,20 103,20
3'A EngWarL 36,80 36,80
WEIBSS 99,20 99 20„ amerik aandelenU"fl- n'amerlK- aandelen
Alüed Signal Ind 35,00 34,50
Amer. Brands 63,70 63,70
Amer. Expres 30,20 29,70
Am.Tel.&Tel. 31,10 30,50
Ameritech 51,60 50,80
Amprovest Cap. 128,00 128,00
Amprovest Inc. 230,00 230,00
ASARCO Inc. 27,80 27,00
Atl. Richf. 85,30 84,20
BATIndustr. 5,45 5,25
BeUAtlantic 74,40 73,30
BeUCanEnterpr 38,20 37,70
BeUßes.Adlr 1,40 1,40
Bell South 41,60 41,20
BET Public 2,40 2,40
Bethl. Steel 26,50 26,20
Boeing Comp. 63,50 62,50
Chevron Corp. 49,50 -Chrysler 26,80 26,00

Citicorp. 26,80 25,70
Colgate-Palm. 45,80 45,20
Comm. Edison 33,75 33,00
Comp.Gen.El. 400,00 390,00
Control Data 21,50 21,00
Dai-Ichi Yen 3720,00 3700,00
DowChemical 96,70 95,30
Du Pont 99,30 97,00
Eastman Kodak 48,50 47,40 d
Elders IXL 3,50 -Euroact.Zw.fr. 242,00 242,00
Exxon Corp. 44,50 43,75
First Paclnt 1,30 -FluorCorp. 24,20 22,80
Ford Motor 53,60 53,00
Gen. Electric 46,90 46,00
Gen. Motors 89,00 86,50
Gillette 34,80 35,00
Goodyear 49,00 48,30
Grace&Co. 27,80 27,00
HoneyweU 66,60 66,10
Int.Bus.Mach. 125,25 123,00
Intern.Flavor 49,50 48,70
Intern. Paper 48,80 47.30
ITT Corp. 54,30 53,00
Litton Ind. 74,30 74,30
Lockheed 48,00 48,00
Minnesota Mining 68,00 -Mobil Oil 48,00 47,00
News Corp Auss 10,80 10,60
Nynex 69,60 68,60
Occ.Petr.Corp 27,70 27,50
Pac. Telesis 33,80 33 60
PAO.» 5,90 5,90
Pepsico 41,25 39,15
Philip Morris C. 109,50 109,00
Phill Petr. 21,30 2130
Polaroid 43,30 43,00
PrivatbDkr 298,00 298,00
Quaker Oats 53,50 52,60
RJR Nabisco 100,00 -St.Gobin Ffr 593,00 -Saralee 47 00 4650 d
Schlumberger 35 80 35 20'"'Southw BeU 43 70 43 60sïïuk"^ 788 OO SOOOOTtadycSrp an 42 75
Texaco 50 25 4975
Texas Instr 42*20 4120
TIP Eur' l'9o 185
Toshiba Coro 123000 126n'00
Union Carbide 12'on -.IOOf
Union Pacific 7o'Öo -
Unisvs 3o'üO 2910
USX Coro 3280 31\a
USWest fil'ofl H
WarnerLamb 7990 79 60
Westinehouse 56'üO 55*70
Woolworth 53*50 52*30
Xerox Coro 63*20 61*80
i»-hhi...«._« ■-'----?--■■'Certificaten buitenland
AMAXInc. 53,00 51,50
Am. Home Prod. 181.00 -ATT Nedam 64,00 61,00
ASARCO Inc. 56,00 -AU. Richf. 180,50 180,50

Boeing Corp. 130,00 128,00
Can. Pacific 38,00 36,00
Chevron Corp. 100,50 -Chrysler 56,00 55,00
Citicorp. 53,00 53,00
Colgate-Palm. 95,00 94,50
Control Data 39,00 39,00
DowChemical 196,00 194,00
Eastman Kodak 96,50 96,50
Exxon Corp. 92,00 89,00
FluorCorp. 49,00 -Gen. Electric 94,50 92.50
Gen. Motors 185,50 178,50
Gillette 72,00 71,00
Goodyear 100,00 99,00
Inco 60,00 59,50
1.8.M. 256,00 251,00
Int. Flavors 102,00 -ITTCorp. 112,00 108,50
Kroger 18,50 18,50
Lockheed 99,00 99,00
Merck&Co. 130,00 128,50
Minn. Min. 139,00 135,00
PepsiCo. 82.00 80,50
Philip Morris C. 224,50 222,50
PhiU. Petr. 42,50 41,50
Polaroid 81,00 80,50
Procter&G. 189,30 -Quaker Oats 105,00 105,00
Schlumberger 73,50 72,20
Sears Roebuck 84 00 83 50
Shell Canada 80,00 79,00
Tandy Corp. 87 50 86 00
Texas Instr 84,00 83,00
Union Pacific 142,00 138,50
Unisys Corp 61,50 59,00
USX Corp 67 90 66 00
Vanty Corp 4.20 -
Westinghouse 115,50 115,50
Woolworth 110,50 108,00
Xerox Corp. 129,80 124,00
«„,,:„„,,„„ klli»„„,.„rfCertificaten buitenland
Deutscheß 510 00 505 00DresTnerß 50 0100
Hitachi (500) 140000 140000
Hoechs 298 OO 288OO
Mits.EUSOO) 700 00 700 00
Nestlé 725000 -
Siemens 50800 500 00
ui„„„,rwarranlS

37'00 36-30
AMRO warr. 2,40 2,40
AsiaPacGrF. 6,05 5,85
B°gamij 7,80 7,00
FalconsSec. 13,90 13,60
Honda motor co. 2400.00 2380,00
K.L.M. 85-92 139.00 136,00
Phiüps 85-89 17,00 16,50
St.Bankiersa 2,30 2,10
St.Bankiers b 2,60 2,70

„hlinatipe X. rnnuEurO-ObligatieS & COnV.
10'AAegon 85 100,00 100.00

Aegon warr 12,70 12,70
10V.ABN87 98,00 97,40
13Amev 85 98,00 97,50

13Amev85 93,75 93,75
10Amev85 100,00 100,50
11Amev 86 99,00 99,00
14V.An.r087 96,75 97,00
13 Amro-BankB2 101,25 101.25
10V2 Amro86 97,75 97,75
10Amro 87 98,25 98.00
5% Amro 86 101,00 101,00
Amro Bank wr 25.00 23.50
Amro zw 86 68.50 68,50
9 BMHecu 85-92 100,50 100,50
7 BMH 87 96,50 96,50
IOV.EEG-ecu 84 100,75 100,75
9*.E18-ecuBs 103.30 102,75
12V.HlAirl.F 90,75 90,75
12 NIB(B) 85-90 102,00 100,50
11V.NGU83 101,50 101,50
10NGU83 100,50 100,50
2'/. NMB 86 84,10 83,75
NMB warrants 50,50 48,00
8% Phil. 86 94,75 94,50
63/. Phil.B3 95,00 95,00
11Rabo 83 101,60 101,00
9Rabo 85 104,00 104,00
7 Rabo 84 108,00 108,00
12..Unil. 98,00 98,00
Ri„„«,„|a„ri („i.t nflirionlBinnenland (nißt OftlCieel
genoteerd)
Bredero aand 510 500KS 190 180ÜBiXo 085 085BreevTand 710 710"'* 630 630
LWCorP 235 230todemakers 29 00 29 00£sv"rt 151 151

90 00 9400I__ ~ , „'Parallelmarkt
Alanheri 18,20 17,90
Berghuizer 55,50 56,00
BesouwVanc. 40.90 40,00
CBObUg.F.I 100.20 99.90
CB Oblig.F.2 100.40 100,20
CBOblig.F.3 102,00 101,70
»Drie Electr. 29,40 28,10
Dentex Groep 39,70 39,70
Deo Intern. 89,50 89,30
DOCdata 32,10 32,00
Geld.Pap.c. 80,80 80,10
GoudaVuurvc 69,00 f 67,90
Groenendijk 32,00 32,00
Grontmij c. 112,00f 109,80
HesBeheer - 252,70 249,00
Highl.Devel. 12,00 b 12,00
Homburg eert 3,70 -Infotheek Gr 21,80 21,70
Interview Eur. 8,10 B,loe
Inv. Mij Ned. 52,00 51,80
KLM Kleding 31,70 31.00
Kuehne+Heitz 26,70 26,70
LCI Comp.Gr. 36.80 36.00
Melle 27550 27200
Nedschroef 81.00 79.00
Neways Elec. 10.40 10,10
NOG Bel.fonds 29,90 -PieMed. 11.30 11,00

NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2276.79 1064.84 183.38 870.42
Hoogst 2295.71 1081.66 185.04 879.66
Laagst 2266.96 1059.83 182.61 866.58
Slot 2289.46 1078.10 184.51 877.10
Winst/ +5.53 +8.89 +0.89 +3.92verlies

Poolgarant 10,10 10,10
SimacTech. 17,80 17,50
TextLite 7,808,50eVerkade Kon. 254,50 251,00
Weweler 85.60 85,10

OPTIEBEURS
„rip nm „, „ fc .

abn c apr 40,00 293 2.50 2,30
abn c apr 45,00 287 0.60 0.50
abn p apr 45,00 517 3,30 4.20
abn p okt 45,00 538 5,40 6,00
akzo c apr 150,00 552 4,10 3,60
ak*=° <* apr 160,00 615 1.20 1,00
akzo p apr 140,00 283 1.20 1,50
akzo p apr 150,00 526 4,40 5,30
amro c apr 80,00 332 2,50 2,50
°7H c scp 200.00 500 9.50 a 8.50
coc c mrt 265,00 370 6,80 5.00
coc c mrt 270,00 1437 4,00 3.00
coc c mrt 275,00 1116 2,10 1,50
coc p mrt 255,00 335 0.90U0coc p mrt 260,00 1368 1,60 2,20
coc p mrt 265.00 1222 3.40 3,80
coc P mrt 270,00 1102 5,50 7,00
goud C mei 40000 M B*7o U*sop, c apr 40,00 322 I.loa 0,90
hoog c apr 80,00 498 6.20 5,30
£°°g c apr 85*00 574 3*60 3-20
*°°g c >ul ££ ** 540 *"*>*""* p apr "■" P I*9o1 *90 m
*** c apr X 1U0 °*90

w p nov £"» ,£J '*70a '-30

"*' P aUg JHJ l" U0 ]*50

"^ P nOV ®*°° 2M> °*80a °*55
natn C apr £XX 3M 1X -*10

b T CaP' Ki°° °*30a "-20

°" p mei %<<*> 2" O-*0" Wobl p mei 97,50 1010 1,50 1,90
obl p aug 97,50 1306 1,70 a 1,95
phJ c apr 40,00 707 0,60 0,60
phil c jul 35,00 320 2,90 3,10
phil c jul 40,00 630 1.20 1.20
phil c okt 35,00 396 3,70 4,00
phü p apr 35,00 2062 1.50U0ohe capr 120.00 373 5.30 4.50
ohe c apr. 125,00 343 2,00 1.90
ohe cjul 125.00 282 3,40 3.20
ohe p apr 120,00 522 1,60 1,80
ohe p apr 125,00 656 3.80 4,20
olie p apr 130,00 512 7,50 8,50
ohe p 091 105,00 340 6.40 6.90
unü c apr 130,00 981 4,50 3.50
unü p apr 130,00 425 2,80 3,40

b unü p 091 100.00 353 4,90 5,00
voc c apr 40,00 479 0,90 1,50,
voc c jul 40,00 370 1,50 1.90, .—

Mtt> g=bieden+ei-diie b=b!etleii Llaten"e«"i»a "='"|ajm k=oedaan+h
d=ei.dividend l=oedaan+oe e=gedaan+bieden »k=slotkoe« .onoe daa
|=aßdaan+laten sk=slotkDers nisterenLJ! .romoeri gisteren

Philipsverwikkeld in
'pittige knokpartij'

oncurrentiestrijd met Japan op consumentenmarkt
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Duitsland 1
08.00 Das Begrabnis des Tenno.

Verslag van de begravenis van keizer
Hirohito.

09.55 Sport extra: Nordische Wereld-
kampioenschappen skiën te Lahti,
Finland. Nordische combinatie: 3xlo
estafette herenteams. Commentaar:
hans-ReinhardSCheu en Toni Reiter.

12.10 Kontakte.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 Zwischen Bits und Blumen-
kohl. Reportage van de beurs Domo-
technika '89.

14.00 Sesamstrasse. Kinderpro-
gramma.

14.30 PS - Feuerreiter. Serie. Met:
Willi Kowalj, Thomas Stuckensch-
midt, Matthias Friedrich e.a. Herh.

15.30 Tagesschau.
15.35 Papi, was machts Du eigent-

lich den ganzen Tag? Kinderpro-
gramma.

15.45 Der Zauberbogen. Amerikaan-
se speelfilm uit 1981 van Nick Corea.

17.15 Tagesschau.
17.25 Das Buschkrankhaus. Serie.

Afl.: Ein tragischer Unfall.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 "" WWF-Club. Live uit de stu-

dio.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Ohne Krimi geht die Mimi nie
ms Bett. Oostenrijkse speelfilm uit
1962 van Franz Antel. Met: Heinz Er-
hardt, Karin Dor, Harald Juhnke e.a.
Fabrikant Keyser is niet bepaald en-
thousiast als zijn dochter Marion met
haar aanstaande op kampeervakan-

tic naar een Middellandse Zee-eiland
wil.

21.35 Das Begrabnis desTenno. Sa-
menvatting van de begravenis van
keizer Hirihito van Japan.

21.50 Plusminus. Economisch maga-
zine.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.30 I wie Ikarus. Franse speelfilm
uit 1979 van Henri Vemeuil. Met:
Yves Montand, Michel Etcheverry,
Pierre Vernier e.a. President Jary
wordt voor zijn residentie doodge-
schoten. Een onderzoekscommissie
schrijft de moord toe aan een enkel
persoon, maar hoofdofficier van justi-
tie Volney is daar niet tevreden mee.

01.35 Tagesschau.
01.40-01.45 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
10.00 Heute.
10.03 Bilder aus der Wissenschaft.

Herh.
10.35 Extratour.
12.10 Kontakte.
12.55 Die Sport-Reportage: Noordse

WK skiën, vanuit Lahti: 4 x 10 km es-
tafette voor heren. Commentaar:
Thomas Hermann en Georg Thoma.

15.15 Warum Christen glauben. 13-
-delige serie over religie. Afl.B: An klei-
nem Klaren Tag - zum Thema Heili-
ger Geist. Herh.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Waldheimat. Die Jugendheimat

des Peter Rosegger. Serie verhalen.

16.25 Freizeit... und was man daraus
machen kann. Vrijetijdsmagazine.

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.10 "" Tele-lllustrierte. Sport, ac-
tualiteiten en amusement.

17.45 Alf. Serie met Max Wright, Arme
Schedeen, Andrea Elson e.a. Afl.:
Onkel Albert.

18.20 Alf. Serie. Met: Max Wright,
Arme Schedeen, Andrea Elson e.a.
Afl.: Anwalt in eigener Sache.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages
van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Horst Schattle.

20.15 Derrick. Misdaadserie van Her-
bert Reinecker. Afl.: Der zweite Mord.
Met: Horst Tappert, Fritz Wepper, Es-

ter Hausmann e.a.
21.15 Showfenster. Amusementspro-

gramma gepresenteerd door Sabine
Sauer. Met: Stacey Keach, Xuxa, Ha-
rold Faltermeyer e.a.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.55 Pat Garrett jagt Billy the Kid.

Amerikaanse speelfilm uit 1973 van
Sam Pechinpah. Met: JamesCoburn,
Kris Kristofferson, Bob Dylan e.a. De
outlaw Billy the Kid ontmoet zijn
vriend Pat Garrett, ex-bandietfen in-
middels sheriff. Billy raakt betrokken
bij een wilde schietpartij en weet na
zijn arrestatie te ontkomen. Garrett
krijgt van de gouverneur de opdracht
om Billy op te sporen.

00.40-00.45 Heute.

# Karin Dor en Peter Vogel in 'Ohne Krimi geht die Mimi
nie ms Bett'. (Duitsland 1 - 20.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

KaDel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma
" " = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2:31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23. 32, 34. 43. 48, 52 en 59
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
BelgiëTV 1: 10 en 44
België.TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36,46 en satelliet «
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
14.00 Schooltelevisie.
15.00 Home, Sweet Home. Australi-

sche serie van Michael Milis over de
belevenissen van de familie Pacelli.
Met: John Bluthal, Arianthe Galani,
Christopher Bell e.a. Afl.: Oost west
thuis best. Herh.

15.30 Felice. Quiz. Herh.
16.05 Mobiele mensen - auto. Herh.
16.45-17.15 I.Q. Quiz. Herh.
17.30 Black Beauty. Britse jeugdse-

" ne. Afl.3: De vlucht. Met: JudiBowker,
William Lucas, Charlotte Mitchell e.a.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Herh.
18.05 Prikballon. Kleutermagazine.
Presentatie: Francis Verdoodt. Herh.

18.20 Schoolslag. Spelprogramma
voor scholieren. Presentatie: Michel
Follet.

19.00 Uitzending door derden: Pro-
gramma van de Socialistische Om-
roep.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O Brien e.a. Max voelt dat zijn aan-
dacht voor Danny misbruikt wordt.
Terry toont belangstelling voor Sha-, ne.

20.20 Fanklub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-

daag: De winnaar van vorige week.
20.30 Rusland en de Sovjet Unie.

9-delige serie. Afl.7: De kwadratuur
van de cirkel. Presentatie: Jan Nee-
kers.

21.45 Kwintet Walter Boeykens
voert het klarinetkwintet van Mozart
uit in het Osterriethhuis in Antwerpen.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht. Aansl.: Paarden-

koersen.
22.50 Christabel. 4-delig Brits literair

drama van Adrian Shergold naar het
boek 'The past is myself' van Christa-
bel Bielenberg. Tv-bewerking: Dennis
Potter. Deel 3. Met: Elisabeth Hurley,
Stephen Dillon, Nigel le Vaillant e.a.
Christabel en de twee jongenskomen
aan in het Zwarte Woud en worden er
opgewacht door Frau Muckle, die een
grote steun zal betekenen voor Chris-
tabel. Intussen is Peter er in Berlijn
getuige van hoe zijn buurman Lang-
behn door de SS wordt gearresteerd.

23.40-23.45 Coda. Tegen de flank,
van Ben Cami.

België/TV 2
18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-
brief voor Marokkaanse migranten.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Ali-
son zoekt een middel om James te
doen zwijgen. Beryls baby komt thuis
en zorgt voor nieuwe spanningen.

19.23 2x7. TV-spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
20.30 'Z. Franse speelfilm uit 1969

van Costa-Gavras. Met: Yves Mon-
tand, Irene Papas, Jean-Louis Trintig-
nant e.a. Tijdens een vredesmeeting
in een zuidelijk land wordt Z, een op-
positieleider, door een bestelwagen
omver gereden. De autoriteiten willen
de dood van de opposant als een on-
geval afdoen, maar een magistraat
ontdekt dat het om moord gaat..

22.35-23.05 Filmspot. Achtergrondin-
formatyie bij de filmactualiteit.

programma's vrijdag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.35 Centennial. Amerikaanse serie

gebaseerd op het gelijknamige boek
van James A. Michener. Afl.: Zolang
de rivieren stromen (1).

16.25 Columbus of wat er nog alle-
maal te ontdekken valt. FrankKramer
in gesprek met een bekende of onbe-
kende Nederlanders.

17.30 Journaal.
17.46 Sport op vrijdag. Presentatie:
Kees Jansmaen HansjeBunschoten.

18.30 Muppetshow. Gast: Juliet
Prowse.

19.00 Journaal.
19.18 Hints. Spelprogramma m.m.v.
Kitty Janssen, Adelheid Roosen e.a.
Presentatie: Frank Kramer.

20.01 Volmaakte vreemden. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Nachtmer-

He over de toekomst.
20.26 Vrijdagavond met Van Willi-

genburg. Hans van Willigenburg
praat met nationale en internationale
sterren uit de wereld van film, theater,
showbusiness en televisie.

21.05 Matlock. Amerikaanse serie.
Afl.: De artsen.

21.50 Yes Minister. Engelse comedy-
serie. Afl.: Het Spijkerbed.

22.30 Journaal.
22.40 Brandpunt. Actualiteitenmaga-

zine.
VARA
23.30-01.16 1984. Engelse speelfilm

uit 1984 van Michael Radford. Met:
John Hurt, Richard Burton, Suzanna
Hamilton e.a. De wereld is verdeeld in
drie superstaten die allen even mach-
tig zijn. Ze zijn voortdurend met elkaar
in oorlog. De almachtige leidervan de
staat Oceanië, het vroegere Amerika,
is Grote Broer. Hij beheerst doen en
denken van zijn onderdanen, dat van
seconde tot seconde wordt gevoldvia

reusachtige 'teleschermen'. Elke
vorm van genot is illegaal...

" Adelheid Roosen (r.) met medekandidaten in 'Hints. (Nederland 1-19.18 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Tita Tovenaar. Kinderserie.

Afl.: Geeltje de toverbol. De grobbe-
dollen Groente en Geeltje maken
tochtjes met hun vliegtuigje boven het
Grobbedal.

16.28 Suske en Wiske. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Suske en Wiske en de Mini-
lotten. (4). De zorgen van Lambik en
de anderen worden steeds groter om-
dat de boze Krimson hun voortdurend
dwarszit. Herh.

16.50 (TT) Bassie en Adriaan en de
verdwenen kroon. Serie. Afl.B: De
ontsnappingsroute. De boeven heb-
ben hun vlucht goed voorbereid en

krijgen een voorsprong van 2 uur op
Bassie en Adriaan. Herh.

17.14 DD Show. Spelprogramma ge-
presenteerd door Norbert Netten.

17.44 Heathcliff & Co. Tekenfilmse-
rie.

18.05 Aktua Junior.
18.30 TROS Sport.
18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Bloe-

men voor juffrouw Mier.
19.00 Alf. Amerikaanse comedyserie.

Afl.: De Alf Carson Show.
20.00 (TT) Journaal.
20.29 Jaap Aap presenteert Weg-

trekkers & Animal Crackers. Pro-
gramma van André van Duin en Ferry
de Groot.

20.40 "" Rons Honeymoon Quiz.
Spelprogramma. Presentatie: Ron
Brandsteder.

22.15 Jongbloed en Joosten. Astrid
Joosten en Jaap Jongbloedpresente-
ren nieuwshoogtepunten van de af-
gelopen week.

22.45 Dempsey & Makepeace. Britse
politieserie. Afl.: Een bekend gezicht.
De 9-jarige Lucy wordt zorgvuldig be-
waakt, omdat haar moeder de be-
langrijkste getuige is bij de rechts-
zaak tegen drugshandelaar Harry
Burton.

23.41-23.46 Journaal.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91.9 mHz

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-09.30 Schooltelevisie. Ik zoek,

ik zoek een kinderboek. Les 1.
10.00-10.30 Nieuws uit de natuur.
11.00-11.30 Schooltv-weekjournaal.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.45 Begrafenis van Japanse kei-

zer Hirihito. Samenvatting van de
plechtigheden rondom de begrafenis.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nedelanders.
-Turken. Deel 3: Turk of Nederlander.

18.30 Latijn. Taal en cultuur van de
Romeinen, cursus Latijn. Les 13.

19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Giuditta. Operette van Lehar op

Libretto van Paul Knepler en Frits
Löhner-Beda, uitgevoerd door de
Berliner Symphoniker en het RIAS-
Kamerkoor 0.1.v. Wolfgang Ebert
m.m.v. sol.

22.05 Het lot. TV-film van Jindra Mar-
kus. Een moeder ziet vanuit haar bed

" in het ziekenhuis op televisie dat zij
eindelijk de hoofdprijs van een mil-
joen gulden in de loterij heeft gewon-
nen. Het lot valt echter in handen van
de onwetende en onhebbelijke vriend
van de dochter. Een spannende
zoektocht begint.

22.30 Journaal.
22.50 Gesprek met de Minister-Pre-

sident.
22.50 Studio SPort. Met Indoor Bra-

bant den Bosch.
23.35-23.40 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Astrid Joosten, een van de
presentatoren van 'Jong-
bloed en Joosten'. (Nederland
2-22.15 uur)

Duitsland 3 West
07.55 Wer rastet, der rostet.
08.10-11.00 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht. .
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 21.
18.30 Hallo Spencer. Kinderprogram-

ma.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Zu Gast bei John Drew. Filmre-
portage van Kaarel Siniveer.

20.45 Architektur heute.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 ■ Border radio - Grenzstation.

Amerikaanse speelfilm uit 1987 van
Allison Anders, Dean Lent en Kurt
Voss. Met: Chris D., JohnDoe, Luan-
na Anders e.a. Drie musici uit Los An-
geles werken aan een doorbraak, die
hen alleen maar ergenis oplevert.
fcén vlucht over de Mexicaanse
grens. Eén trekt in bij de vriendin van
zijn vriend. En één vindt geen werk
meer.

23.53-23.58 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
14.00-15.30 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba, met Jimbo
Jet en de Smurfen. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.30
Journaal. 20.00 Le bonheur d'en face,
serie. Afl.: Entre la poire et la faux
mage. Met: Annie Cordy, Michel Ka-
cen, Alain Leempoel e.a. 20.30 La ma-
lédiction de la vallées des rois. Engelse
speelfilm uit 1980 van M. Newell. Met:
Charlton heston, Susannah Vork, Jill
Townsend e.a. 22.15 Cocktail maison,
amusement en reportages. Aansl.:

Paardenkoersen. 23.00-23.35 Laatste
nieuws.

België/Télé 21
19.00Terre et soleil, agrarisch maagzi-
ne. 19.30 Journaal (met simultaanver-
taling in gebarentaal). 20.00 Enterre-
ment Hiro-Hito. Verslag van de begra-
fenis van de Japansekeizer. Commen-
taar: Fernand Colleye. 21.05 Miami
Vice, Amerikaanse serie met Don
Johnson, Philip Michael Thomas, Ed-
ward James Olmos e.a. Afl.: Un idylle
agitée. 21.45 Coup de film, filmmagazi-
ne. Presentatie: Terry Focant. (herh.).
22.15-23.30 Rock, rock, rock. Ameri-
kaanse musical uit 1956 van Will Price.
Met: Tuesday Weid, Alan Freed, Fran
Manfred e.a.

TV5
16.10 L'Homme Au Képi Noir. Serie.
16.30 Bonjour, Bon Appétit. Culinair
magazine. 17.00 Récréation. Jonge-
renmagazine. 17.30 Des chiffres et des
lettres. Spel. 18.00 Le Prix DUn Hom-
me. TV-film. 19.30 Papier Glacé. 20.00
Montagne. Bergsportmagazine. 20.30
Une Autre Vie ou Chronique De Quel-
ques Indiens Wayana. Documentaire.
21.40 Le Divan. Talkshow. 22.00 Jour-
nal télévisé. 22.30Le Magazin Culturel
Océaniques. 23.00 Sports Loisirs.
00.00-01.00 Chocs.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastiek im Alltag. Les 10.
08.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 21.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 21. Herh.
18.00 Komm spiel mit mir. Informa-

tieve serie. Afl. 10: Lokomotiv für das
Miniland.

18.30 Die Campbells. Jeugdserie.
Afl.: Niemehr zurück.

18.54 Phillip. Tekenfilmserie. Afl.: Un-
ter dem Strand.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Gesundheitstreff. Gezond-

heidsmagazine. Vandaag: Alcohol op
het werk - bedrijfhulp voor verslaaf-
den. Presentatie: Gudrun Mainka.

20.15 Menschen und Strassen. Se-
rie reportages. Vandaag: Washington
Square.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kulturkalender. Culturele
agenda, boeken- en uitgaanstips.

21.45 Wortwechsel. Christa Schulze-
Rohr interviewt Baptist Metz.

22.30 Ausgestiegen - Missing from
home. Engelse serie. Met: Judy Loc,
Gawn Grainger, Virginia Stark e.a.
Afl.2: De wereld van Allison Reynolds
is in één keer volledig ingestort. Al 16
jaarvoelde ze zich volkomen gelukkig
in haar rol als huisvrouw. Tot haar
man Jerry op een dag niet terugkeert
van zijn werk en door de politie als
vermist wordt opgegeven. Herh.

23.15 Klassik am Freitag: Vioolcon-
cert in d, opus 47, Sibelius.

23.50-23.55 Laatste nieuws.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.

09.30 Programma-overzicht. I,
Anne mit den roten Haaren. Al4||
schiedstranen. 10.00 SAT 1
10.05 General Hospital. Afl.: D$
ma auf der Yacht. 10.50 Koen* (j
SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek. 't,
Selbstjustiz. Engels speelfilm v' *van Kevin Connor met John M'ljjj lo
nald Pleasence, Barbare HershW t;
13.00 Tele-Börse. 14.00 Progr*1 b
overzicht. 14.05 Superkater. A"-j _"
Geigenspieler. 14.30 Der NachsW &
Afl.: Spion vom anderen Stern-J ü
Der Goldene Schuss. 15.05 GJ b.
Hospital. Afl.: Vermisst: Luke Sp*
15.50 Teietip Geld. 16.00 SAT I*j
shop. 16.25 Der Goldene
16.35 Die Leute yon der Shiloh <*"
Afl.: Urlaub aus der Holle. 17.35»
Bliek. 17.45 Bezaubernde Jeann*
Der Laic wundert sich. 18.15 G'
rad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00'
Wetter. 19.10 Em Duke komrn' >
allein. Afl.: Die grosse Geldjagd-.
SAT 1 Bliek. 20.10 Love Boat. ff.tollkühne Stuntman. 21.05 SAT
21.10 Oh, Moses! Amerikaanse*
die uit 1980 van Gary Weis met I)Ji
Moore, Laraine Newman, Jarnef»
c.a. 23.05 SAT 1 Bliek. 23.15 V%
hunde bellen zum Gebet. ItëJ^j
speelfilm uit 1976 van Anthonyfjjvl
son met Yul Brynner, Massimop*J
Barbara Bouchet c.a. 00.55-01 -Cf
gramma-overzicht. .A

SSVC
12.30 For Schools. All year round.
12.45 For Schools. Science Work-

shop.
13.05 Children's SSVC. Hot Dog.
13.20 Rainbow. Met Geoffrey, Zippy,

George en Bungle.
13.35 Give vs a Clue. Spelprogram-

ma
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Headliners. Quizprogramma

gepresenteerd door Derek Jameson.
15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC. Green

Claws.
15.55 Paddy on the Island. Afl.: Is-

land in Flames.
16.10 T-Bag and the revenge of

T-set. Serie.
16.35 Count Duckula. Afl.: A Fright at

the Opera.
17.00 Blue Peter. Met Mark Curry,

Caron Keating en Yvette Fielding.
17.30 Blockbusters. Presentatie: Bob

Holness.
17.50 Scarecrow and Mrs. King. Afl.:

One Bear Dances, the Other Doesn't.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here Sports Desk.
19.00 Dr. Who. Afl.: The greatest

show in the Galaxy. Slot.
19.25 Surprise, Surprise. Show
20.15 Never the Twain. Serie. Afl.:

Moving on.
20.40 This is David Lander. Docu-

mentaire serie.
21.05 Bust. Serie. Afl.: Round up.
22.00 News and weather.
22.30 Carrott Confidential. Nieuwe

serie.
23.05-00.40 Film. Fletch. Thriller uit

1985.

Sky Channel
06.00 The DJ Kat Show. Familiepro-

gramma.

08.30 The Lucy Show. Kome*
09.00 Panel Pot Pourri.
10.30 Sky by Day. Magazine i
11.30 The Sullivans. Dramase'*. '12.00 Another World. Dramas^13.00 Eurosport Sports Progra^ i

on Sky. Ji.'
14.00 As The World Turns.

serie.
15.00 Loving. Dramaserie. J
15.30 The Young Doctors. Dran1

rie.
16.00 "" Countdown. Popmuz"-* ;,
17.00 Family Affair. Komedie
17.30 Three's Company. Kome^Jn
18.00 Eurosport Sports Pf°f f*mes On Sky. Tot 01.30 uur. 0<- ,
18.00 Young Doctors. Drama&rM
18.30 Three's Company. Komrij
19.00 Sky Star Search. j#
20.00 Sale of the Century. Sp^.

gramma. i 6.20.30 Bring 'cm Back Alive. S«'
21.30 Film. .
23.30 Fashion TV. <
00.00 Motor Sports News.
01.30 The Arts Channel. I
04.00 Landscape Channel. '"'05.30 European Business Chan

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het Ge-
bouw: Afdeling Binnenland; (7.30
Nws); 7.33 Dorrestijns Persagent-
schap en Afdeling Binnenland. 8.09
Dorrestijns Persagentschap en de
tafel van NL; 9.06 Dorrestijns Pers-
agentschap, Afdeling Binnenland
en BORAT; 10.06 NL-Buitenland-
reportage; 11.06 De Bovenkamer,
Afdeling Binnenland en BORAT;
12.06 Afdeling Binnenland en Infor-
matie voor de vissers. 12.55 Me-
ded. voor land- en tuinbouw. 13.09
Hier en nu. 13.35 Kerk vandaag.
14.06 VIP-roem. 16.06 Radio 1
Vrijdageditie. (16.30, 17.30
Nieuwsoverzicht.) 18.30 Nieuws-
overzicht. 19.30 Bulletin. 20.03
Weekend blues. 21.03 Jazztime.
22.03 Vrijdag-sport. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, wat en nacht: Stemband;
2.02 Oh, wat een nacht; 5.02-7.00
Ook goeiemorgen.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20 Ont-
bijtshow. 8.50 Postbus 900. 9.04
Adres onbekend. 10.04 In ant-
woord 0p... 11.50 Postbus 900.
12.04 Van twaalf tot twee (13.04-
-13.15 Echo). 14.04 Ratel-plus.
15.30 Gerard de Vries draait op
verzoek. 17.04 Nederlands hitwerk.
18.04 AVRO's radiojourn. 19.03
Hobbyvitaminen. 20.02-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.03 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
11.04 Van Diepen draait door.
12.04D'Rob of d'ronder. 13.04 Erik
de Zwart. 15.04 De Top 40. 18.04
Driespoor. 19.02 Stenders en van
Inkel. 22.02-0.00 Countdown caté.

Radio 4
7.00Nws. 7.02Vroeg Ochtendcon-
cert. Werken van Rachmaninov.
8.00 Nws. 8.02 Vroeg ochtendcon-
cert. De hoboist Heinz Holliger.
9.00’oppenopera. Werken van de
Falla en Hindemith. 10.35 Kamer-
muziek van Dvorak en Janacek.
11.35 Werken van Carter. 12.30
Jazz-op-vier-concert. 13.00 Nws.
13.02Operette. Portret van zange-

res Anny Schlemm. 14.00Orgelbe-
speling. Musica pro Organa (slot).
Werken van organisten van de
Oude Kerk te Amsterdam. 14.45
Klein bestek. 15.30 Uit deschat der
eeuwen 16.00Crème du Baroque.
17.30 Cantates van Bach. 17.40
The best of brass. 18.00 Nws.
18.02 Aspekten van de Kamermu-
ziek. Nederlands Mozart Trio.
19.00De Bovenbouw, hedendaag-

se muziek. Vandaag: Joel Ryan.
20.00 Nws. 20.02 Musica Nova
Special. Kaikhosru Sorabii (1892-
-1988). 22.00 Horizon. Vandaag:
Flamencomuziek. 23.00-0 00 1.
Vossestreken. 2. De komkommer-
jockey, hoorspel.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00Nws. 902 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Het overzicht. 10.00
Meer dan muziek. 11.00 Een leven
lang: Peter Hoefnagels, hoogleraar
criminologie. 12.00 Nws. 12.05
Toegift. 12.15 Vrijzinnig Vizier.
13.00 Nws. 13.10 Het gebouw, met
om 13.10 Standplaats Colombia
ebn Euroburo. 14.00 De stofzuiger.
14.25Cabaret. 14.45Ontdekkings-

reizigers. 15.00 Het gebouw: Radio

747; 15.03 Het spoor; 16.00 Radio
747; 16.03 Muziek uit het gebouw;
16.20 Afdeling binnenland; 16.35
Welingelichte kringen. 17.35 Post-
bus 51 Radio-magazine. 17.55 Me-
ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Euroburo. 18.20 Uit-
zending van het CDA. 18.30 Euro-
buro. 19.00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers. 20.30 De
bijbel open. 20.55 België totaal.
21.05 Schoolagenda. 21.20 Zicht
op Israël. 2140-22.00 Theologi-
sche verkenningen.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02 en 11.02
Kort nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, uit in Lim-
burg, agenda en muziek. 13.05,
14.02, 15.02 en 16.02 Kort nws.
17.02Reg. weerber. 17.05 Limburg
Aktueel: agenda en muziek. 17.25
Licht Limburgs: muziek van en in-
form. over Limburgse musici. 17.55
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi-
gingen.

BRT 2
5.30 Dag en Dauw. (6.00, 6.30,
7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en RVA-
Ber.) 8.00 Nieuws. 8.12 Brussel X.
10.00 Nieuws. 10.03 Platenpoets.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13.00 Nieuws. 13.10 Goed
op Vrijdag. 14.00 Pluche en Plas-
tiek. 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Focus. 17.05 Pa, zing eens
A! 18.00 Nieuws. 18.10 Moe, hoor
eens hoe! 19.10 Hitriders. 21.00
Wat zijn dat voor toeren? 22.00

Nieuws. 22.05 COU' «i*1
23.30-2.00 Twee tot twee
uur Nieuws.)

satellie
RTL Plus

06.00 Hallo Europa. Guten Morgen
Deutschland.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. Herh.

10.00 California Clan. Amerikaanse
serie. Herh.

11.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie. Herh.

11.40 KAZ. Amerikaanse misdaadse-
rie. Herh.

12.30 Klassik zu Mittag met het RTL-
Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Der
Schatz im Wilden Westen.

13.20 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.10 Action - Die Kmo Show. Film-
rubriek. Herh.

15.00 Der-Sechs-Millionen-Dollar-M
arm. Amerikaanse serie. Herh.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

16.55 RTL aktuell.
17.00 KAZ. Amerikaanse misdaadse-

rie. Afl.: Ein Fall mit Klasse.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie, Afl.: Madonna mit
Rucksack und Flöte.

18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Engel kehrt zurück. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Alles Theater.

20.00 Ihr Wetter.
20.10 Der 4 1/2 Biilionen Dollar Ver-
trag. Britse speelfilm uit 1985 van
Ralph Sheldon. Met: Michael Caine,
Anthony Andrews, Victoria Tennant

22.00 RTL aktuell.
22.10 Der Draufganger. Franse

speelfilm uit 1973 van Philippe Labro.
Met: JeanPaul Belmondo, Carla Gra-
vina, Charles Dermer e.a.

23.55 RTL aktuell.
00.10 Mannermagazin 'M.
00.45-00.50 Betthupferl.

3 SAT
I

14.05 Programma-overzicht, j\
Gast im Studio: Erika Pluhar. n(
Tonight: Harald. Een nachtsrtO*j(
Harald Juhnke. 15.25 Die Las'S
Show. Een gala-avond vanuit n^vention Center in Las Vegas-^j
Heute Abend in 3sat. 17.003sat*fj.
17.20 Mini-Ziss. 17.30 Pinocch^j.
Die Fahrt im Ballon. 17.55 *v\
Junge von nebenan. Afl.: Der 93
Freund. 18.30 Tips & Trends- ]
Heute. 19.22 3sat-Studio. 19**^,
heirate eine Familie. Afl.: Angl^
sich entscheiden. 20.15 Zur
21.00 Angriff aus dem Mikrok*^
Uit de serie 'Querschnitte'. 21 "**(
turjournal. 21.53 Sport-zeit N^i
ten. 22.00Zeit im Bild 2. 22.15 l^j
der Krieger. Film van Christian l
ker met Willy Ziegler. 00.30
Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 World News and Busine*5

08.00 The Mix. Entertainment. -^15.30 Roekin in the UK. VideoflJJ16.30 Hot Line. Live jongen3

gramma. M
18.30 ■ Wanted Dead or AH"***'

rie.
19.00 Salvage one. Serie.
20.00 Touristic Magazine. Pc

gramma. ,|<.
20.25 The Film Show. Filmru*^21.00 Music Special. Videoclip^ 0
21.45 World News. In de taie'

gels, Duits en Nederlands. . ■$,
22.00 In Concert Music Spec'3'
00.00 The Mix. Entertainment■ jf
03.00-07.00 Gevarieerde Ita"8

amusementsprogramma's.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7-1 ,^i
kasten. 7.30 Regio* 1'1
7.45 Veranstaltungskaie* 10,,,*
Presseschau. 8.30 °^iWorte. 9.00Regionalma9^/^ 'Musikexpress. 10.00 ®L&Alegt. 12.00 Veranstaiw^r^der, Musik bei Tisch. W-^ijgr.
schau. 13.00 Treftpunkt r
14.05 Schulfunk: Musik «\
marschule. 14.15 MusikZ^Klassik leicht serviert 1 'gnotfj
mittagsstudio. 16.05 =f 1»
Eurotops. 17.05 Oldiekif'^Regionalnachrichten Bn.
18.40-20.00 Konzertarje* 1"-

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 3°2-re«^Aie kein anderer. 11 00 i'^tfElf 12.00 Is ja*n Ding! \\-fl*
16.00 Entenjagd. 17.00 „ 4
sikduell. 17.50 SportslW' z/
RTL-Musikduell. 19.00 NeU.o.l»
Vierundzwanzig.
Traumtanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker. b.uj v,

melodie. 9.05 Musikpa-" "^r *",
Gut aufgelegt. 14.05 Au'^fmenade. 15.00 Ca?-,(fi\
16.05 Heimatmelodie. '^js'S
sik-Express. 20.05 t (fi^
Broadway undKudarnm- **, 3 gJ
sik zum Traurnen.
Nachtexpress. ,ii
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'Tatort' in
Rotterdam

Van onze rtv-redactie

- De opname-
van Tatort komt in juni

i-J Rotterdam voor het maken
4 Jtji een aflevering van de Duitse

Voor de opna-
2ijn twee weken in de agen-

i van de crew gereserveerd.

;."st commissaris Schimanski,
[j eeld door acteur Götz Geor-

|(i ook Chiem van Houwe-
kJe. schrijver van de televisie-
*k? 'Zeg 'ns Aaa', in de Rotter-
i/|se Tatort-aflevering op. Hij

eef overigens al eens een af-
.tt voor de Duitse tv-serie.
ta."eette 'Kuscheltiere' (Knuf-
i^'^en) en Van Houweninge

'de er ook in mee.
<!« "'^

's de verwachting dat de ha-
■Hj^en belangrijk decor zal zijn,
1(i.rat de Schimanski-films zich
Vjn gaans afspelen in het milieu

"^ binnenvaart in de haven
**..HUuisburg. De Rotterdamse
\ n zullen overigens zoals in
!v Tatort-aflevering worden
"i^/^hineerd met opnamen ge-
tij *l in Duisburg, de stand-
"th_s, van commissaris Schi-. '"ski.

" GfotQ*e°r9e Götz (rechts op de
t**thnr eter oe'cen(2 als 'Tatort-
lijj^aris Schimanski en
ÏQ^ü^se nemen ook in Rotter-

de hoofdrol voor hun reke-
ning.

Mager
De 41-jarige Han Peekei kan zich
de beginperiode nog goed herin-
neren. Samen met Wouter Stips
is de geboren Rotterdammer, die
al vanafzijn vijftiende jaarradio-
en televisiewerk deed bij ver-
schillende omroepen, in 1981

met Peekel/Stips-produkties be-
gonnen. In het eerste jaar bleek
het aanbod van opdrachten ma-
ger. Totdat Han Peekei in een
blaadje van de boekhandel las
dat veertig procent van de ver-
kochte boeken, stripboeken zijn.

Dit bracht hem op het idee van
een stripprogramma.
„Een goed idee, daar struikel je
over", zegt Peekei. „Ik was altijd
een stripliefhebber geweest,
geen fanaat hoor. Strips spreken
zo aan omdat het een mix is van
boekdrukkunst, een speelfim en
beeldende kunst. Het idee om
een stripprogramma te maken
leek Wouter en mij zo goed dat
we ons spaargeld bijeen ge-
schraapt hebben. Met die dertig-
duizend gulden hebben we een
proefopname gemaakt. De band
heb ik alle omroepen laten zien.
Ze vonden het allemaal een leuk
idee, maar hapten niet toe. Uit-
eindelijk zag de AVRO er iets in."
Peekei: „De eerste uitzending
was op mijn verjaardag, 6 okto-
ber 1982. Op de prijsvraag kwa-
men honderdduizend briefkaar-
ten binnen. Het was dus vanaf
het begin raak. Inmiddels is
'Wordt Vervolgd' aan zijn zeven-
de seizoen bezig. De AVRO heeft
toegezegd nog zeker drie jaar
door te gaan met het program-
ma."

Plezier
Het succes van zijn programma
schrijft Peekei toe aan het plezier
waarmee het gemaakt wordt.
„We hebben zon plezier met het
maken van 'Wordt Vervolgd.
Dat zien de kijkers. De medewer-
kers hebben een groot aandeel in

het succes van het programma.
Wouter Stips is natuurlyk een
geniale vormgever en Kees de
Bree heeft een internationaal be-
faamde kennis op het gebiedvan
strips en tekenfilms. Kees koopt
nieuwe tekenfilms in."
„Ook de serieuze manier waarop
wij kinderen benaderen, slaat
aan", zegt Han Peekei. „We heb-
ben gekozen voor een heldere,
simpele presentatie. We voorzien
kinderen tussen de tekenfims
door van informatie waar ze bij
de filmpjes op moeten letten. Ik
leer nooit de letterlijke tekst uit
mijn hoofd. Ik weet wat ik moet
zeggen en vertaal die informatie
naar de kinderen. Daarbij komt
dat ik op die manier recht in de
camera kan kijken. Oogcontact
is voor mij erg belangrijk. Daar-
om ben ik zo blij met de Wordt
Vervolg Club-dagen. Op die da-
gen ontmoet ik de kijkertjes
echt."
De eerste clubdag was vijf jaar
geleden in Zwolle. Slechts 99
kinderen kwamen erop af. Drie
maanden later vonden al negen-
honderd kinderen de weg naar
de stripmarkt en de theatervoor-
stelling. Laatst werden in Den
Helder twee voorstellingen gege-
ven voor 1400 kinderen. De be-
zoekertjes konden op de strip-
markt handtekeningen verzame-
len van bekende striptekenaars.
Tevenskonden ze hun gezicht la-
ten beschilderen door echte gri-
meurs. De levensgrote poppen
brachten in gezelschap van de
Wordt Vervolgd Band een goede
sfeer in het theater.
De stripmarkt loopt razendsnel
leeg wanneer de deuren naar de
grote zaal van het theater open
gaan. In afwachting van wat ko-
men gaat, rennen de kinderen de
zaal in om zo dicht mogelijk bij
het podium een plaatsje te be-
machtigen. Als het doek is op ge-
gaan en presentator Han Peekei
op het podium verschijnt, heb-
ben de kinderen geen enkele
aanmoediging meer nodig. „Daar
heb je Han", roept een achtjarig
meisje tegen haar twee jaar jon-
gere zusje. Deze gaat spontaan
op haar stoel staan om luid gil-
lend en klappend de aandacht
van Han Peekei op zich te vesti-
gen. Helaas voor haar kan de
zwaarlijvige presentator haar
niet horen door het kabaal_dat de
andere bezoekertjes produceren.

KRO schrapt 55 banen
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM-Bij de KRO
verdwijnen de komende ja-
ren ruim 55 arbeidsplaat-
sen. Dat blijkt uit het plan
'KRO 1989-1992', dat de di-
rectie van deze omroep gis-
teren aan personeel, onder-
nemingsraad en vakbonds-
organisaties heeft gepresen-
teerd. Het rapport schetst
het beleid van de omroep
voor de komende vier jaren.
Het schrappen van de arbeids-
plaatsen moet het dreigende mil-

joenentekort op de begroting
van 1992 voorkomen. Bij gelijk-
blijvende inkomsten en uitgaven
zal de begroting van dat jaareen
tekort vertonen van 3,7 miljoen
gulden.

De personeelsreductie bedraagt
vijftien procent van het totaal
van 366 formatieplaatsen. Bijna
alle afdelingen zullen onder de
personeelsinkrimping gebukt
gaan. De grootste klappen vallen
bij de algemene en ondersteu-
nende diensten, die respectieve-
lijk 24 en 20 procent van het per-
soneelsbestand inleveren. Maar
ook de radio- en televisiedien-
sten en de uitgeverij ontkomen

niet aan de bezuinigingen. Zo
moet de radiodienst twaalf ar-
beidsplaatsen inleveren en de te-
levisiedienst dertien. De uitgeve-
rij moet achttien formatieplaat-
sen laten vervallen.

Vacaturestop
De directie van de KRO ver-
wacht dat het verminderen van
het aantal arbeidsplaatsen niet
met gedwongen ontslagen ge-
paard hoeft te gaan. Om tot de
kleinere bezetting te komen zal
in ieder geval de vacaturestop
worden voortgezet, en worden
tijdelijke arbeidsovereenkom-
sten niet langer automatisch ver-
lengd. De meeste van die con-
tracten lopen juist dit jaar, en de
komende twee jaren af.
Daarnaast worden oudere mede-
werkers gevraagd gebruik te ma-
ken van hun vut-recht, en zal
voor een aantal medewerkers
hoofdstuk X gebruikt worden.

Deze regeling biedt een werkne-
mer de gelegenheid vrijwillig
ontslag te nemen met behoud
van zijn laatste salaris.Daarnaast
worden personeelsleden, wiens
arbeidsplaatsen vervallen en die
graag willen vertrekken, studie-
en opleidingsfaciliteiten aange-
boden om elders een grotere
kans te maken op een nieuwe
baan.

Volgens de directie zijn deze
maatregelen voldoende om tot
de genoemde personeelsreductie
te komen. Natuurlijk verloop on-
der het personeel geeft nog eens
extra armslag. Maar een garantie

voor het uitblijven van gedwon-
gen ontslagen wordt door de di-
rectie niet gegeven. „Ons uit-
gangspunt is dat gedwongen ont-
slag zoveel mogelijk zal worden
voorkomen," merkt de directie
in het rapport op.
Dit jaar af laat de begroting van
de KRO een tekort zien van een
kleine miljoen gulden. Aan de
basis van dit tekort liggen de ho-
gere prijzen van het NOB voor
facilitaire diensten, de tegenval-
lende regeling voor vergoeding
van huisvesting, het tegenvallen-
de rendement op de omroepbla-
den en de laatste bezuinigingen.

Tekort
Het tekort over 1989 wordt door
het bestuur gedekt uit de eigen
middelen van de vereniging. De
omroepdirectie wil voor het ko-
mende jaar echter zelf weer een
sluitende begroting aanbieden.
Dit betekent dat het komende
jaaren in 1991 telkens 1,2 miljoen
gulden moet worden bezuinigd.
In 1992 moet nog eens 2,5 mil-
joen gulden extra worden ge-
schrapt.
Naast de bezuinigingen op het
personeel hoopt de KRO binnen
enkele jaren ook op huisves-
tingskosten te kunnen bezuini-
gen. Momenteel werken de
KRO-personeelsleden verspreid
over zon twintig panden. In 1992
wil de directie een nieuwbouw-
vleugel aan het huidige hoofdge-
bouw in gebruik nemen, en stu-
dio 1, die straks nauwelijks meer
gebruikt zal worden, verbouwen
tot kantoorruimte. Met deze twee
maatregelen kan een aantal vil-
la's afgestoten worden.

'Varafeliciteert' met SjefDiederen
u ft °nze showpagina-redactie
kföNSBROEK - Limburgse

en vallen binnenkort te
i^a in het tv-program-
Va VARA feliciteert',
(jja £ln- op zondagnamiddag
'Wl nalf zes-journaal op Ne-
(l e^and 1) kijkers hun vrien-
i^ en familieleden feliciteren
visiPf ca^eau een geliefd tele-
"*op^ ragment. Eén van de ver-
%k.ll betreft het liedje 'Ich
dat "he dat ich Limburger bin
bari gezongen door trou-
Hol°Ur sJef Diederen uit
Ow^broek. In verband hier-

u een tv**Pl°eg komen-
burWoensdag naar Zuid-Lim-
genl °.m Sjef Diederen (al zin-
'°kat* m stereo en in kleur) op
vih te filmen in de omge-
s^ van Epen en Slenaken. " SjefDiederen: Jch bin blie dat ich Limburger bin".

show

Sat 1 koopt voor
miljoen Duits

uropacup-voetbal
I F^LEN -De Duitse kijkers be-
|J'}eri zich ongerust te maken

uetbalbeelden op televisie.v £eger werden die uitsluitend
fii^gd door de ARD en hetF- Dat tijdperk is echter afge-
i! *ri. Nadat eerst de satelliet-
II Jöer RTL-Plus diep in de bui-
I i^tte en met de DFB, de
I jS.se voetalbond, over de we-Wkse voetbalreportages en
wndere wedstrijden tot een
i£?orcl kwam, heeft nu ook

w} 1 zich doen gelden. Daarbij
ïPj| het opnieuw om de meest-

*Jeride. Het gevolg is dat de
s>ende Europacup-wedstrrj-

' met thuis-spelende Duitse
7*>s alleen op deze commercië-
«atellietzender te zien zullen

*" SAT 1 is echter door de ge-
s* bekabeling in Duitsland
?JJts in zon tien miljoen huis-
S ens te ontvangen, zodat
r Voetbalfans het straks zon-
f*'v-reportages moeten stellen.

hier de wedstrijden
{^gart-San Sebastian op 28 fe-
-4| ari en Werder Bremen-ACK9'*' en Eintracht Frankfurt-Ii Mechelen op 1 maart. Eigen-
Ij: Was het ZDF aan de beurt om
l?e Europacup-ontmoetingen
E*zenden, maar SAT 1 gooide
C 1een bod van een miljoen
Pf* onverwacht roet in het

L^Plus heeft zich voorts ver-
E*rd van de UEFA-wedstrijd
IPl^ of Midlothian-Bayern
Kuchen, die eveneens op 28 fe-
£\ari wordt gespeeld. Hoe het
*C^e toekomst zal gaan met de
lustrij den, is nu nog niet be-
kr*- Alle zenders kunnen nog
E hod bij de DFB uitbrengen,
£J**at de Duitse kijkers niet we-f ***aar ze aan toe zijn.

Vier Grammy Awards voor
'Don't worry, be happy'

LOS ANGELES - De popzanger Bobby McFerrin heeft
vier Grammy Awards gekregen, onder meer voor zijn
„Don't worrybe happy" dattot hetbeste lied van 1988 werd
uitgeroepen.
De jaarlijkse uitreiking van 31 Grammy Awards voor 'inge-
blikte' muziek vond woensdag -zoals gebruikelijk - in Los
Angeles plaats.

McFerrin kreeg onder meer de Grammy's voor beste pop-
zanger, beste plaat en beste lied van 1988. Hij triomfeerde
over Tracy Chapman die met zes „nominations" favoriet
was en die uiteindelijk drie Grammy's kreeg, voor beste
popzangeres („Fast ear"), beste plaat met hedendaagse folk
music („Tracy Chapman") en beste debuut.
De Brit George Michael haalde met „Faith" de Grammy
voor het beste album binnen.

" Bobby McFerrin

Han Peekei: 'Serieuze aanpak op tv spreekt vooral kinderen aan'

'Wordt vervolgd': strips en
tekenfilms razend populair

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Honderdduizenden kinderen en volwassenen kijken wekelijks naar het
televisie-programma 'Wordt Vervolgd' van de AVRO. De strip- en tekenfilmrubriek blijkt
ontzettend geliefd bij kijkers van drie tot twintig jaar. De populariteit wordt om de veer-
tien dagen onderstreept door de grote opkomst van kinderen bij een Wordt Vervolgd
Club-dag ergens in Nederland.

Uren tevoren staan ze met hun
neusjes tegen de ruit van het
theater gedrukt. Honderden kin-
deren zijn veel vroeger dan ge-
bruikelijk uit hun bed geklom-
men om vooraan in derij te kun-
nen staan. Voordat de deuren
van het theater opengaan, gluren
ze naar binnen. Allerlei
kraampjes voor de stripmarkt
worden opgebouwd in de hal van
het theater. Daar tussen lopen le-
vensgrote poppen van striphel-
den als Asterix en Obelix. Het
geduld van de kinderen wordt
danig op de proef gesteld. Pas
om kwart over tien gaan de deu-
ren open. De Wordt Vervolgd
Club-dag kan beginnen.

Nog vroeger dan de kinderen
zijn de vijftig medewerkers van
PeekeiyStips-produkties uit Hil-
versum opgestaan om het toneel
in orde te maken voor de voor-
stelling en om de Stripmarkt op
te zetten. Ook presentator Han
Peekei is 's ochtends vroeg uit de
veren. Maar hij zegt het er graag
voor over te hebben. Peekei
koestert 'Wordt Vervolgd' alsof
het zijn eigen kind is. Het succes
van zijn onafhankelijk produc-
tiebedrijf, dat jaarlijks tweehon-
derd televisie programma's
maakt, is zeven jaar geleden be-
gonnen met 'Wordt Vervolgd.

" Han Pee/cel: „We hebben gekozen voor een heldere, simpe-
le presentatie".

Zonnig
„Het is altijd weer een prachtig
moment", vertelt Peekei. „Ik heb
heus weleens wat minderzin om
te presenteren. Maar als ik een-
maal het podium op loop en de
kinderen klappen voor je, is mijn
humeur direct zonniger. Bij zon
opkomst gaat mijn hart open."
Het plezier waarmee Han Peekei
de voorstelling presenteert
straalt af op zijn publiek. Een
medewerker van theater De
Kampanje (Den Helder) merkt
na de voorstelling op dat De
Wordt Vervolgd Clubdag de bes-
te kindervoorstelling is, die hij
ooit gezien heeft. De kinderen
krijgen tekenfilms te zien, kun-
nen meedoen aan het toetje-Boe
spel en zien optredens van de
twee clowns 'de Jobro's en zan-
ger Rein Gerlofs. De theaterme-
dewerker zegt: „Voor het tientje
entree hebben de bezoekers een
grandioze dag."
Dat de voorstelling bij de kinde-
ren goed in de smaak gevallen is,
blijkt wel uit het aantal kinderen
dat na afloop een handtekening
wil van Han Peekei. Uitgeput zet
de presentator zijn krabbels. Na
een pilsje stapt hij meteen in een
taxi naar Hilversum. Tijdens de
rit kan hij met moeite zijn ogen
open houden. Uiteindelijk valt
Han Peekei in slaap. Moe maar
voldaan.

show/rtv

NCRV vergadert
in Heerlen

HEERLEN - In tegenstelling tot
eerdere berichten, zo laat de
NCRV weten, wordt de provin-
ciale jaarvergadering van deze
omroep voor de provincie Lim-
burg niet aanstaande dinsdag,
maar op 7 maart in de stads-
schouwburg van Heerlen gehou-
den. Behalve toespraken door
voorzitter drs. Thijmen Jansen,
algemeen directeur Aart Duijser
en programmamaker Gerard van
den Berg, is er ook een optreden
van de fluitiste Berdien Sten-
berg.

'De charmeur':
nieuwe tv-serie
vanaf zondag

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Goed nieuws
voor de liefhebbers van En-
gels televisiedrama: de
VARA start met de uitzen-
ding van de zesdelige serie
„De Charmeur", met acteur
Nigel Havers als een gewe-
tenloze schurk die vrouwen
om zijn vinger windt en
mannen op een doortrapte
manier om de tuin weet te
leiden.

„De Charmeur" speelt in de jaren
dertig. Ralph Gorse (Nigel Ha-
vers) neemt zijn intrek in een
huis van een 'vriend. Hij komt
hierdoor contact met de wat
saaie makelaar Stimpson (Ber-
nard Hempton) en diens vrien-
din Joan (Rosemary Leach).
Wanneer Gorse er achter komt
dat Joan wel wat geld wil beleg-
gen wordt zij slachtoffer num-
mer één in de serie. Gorse houdt
geen enkele rekening met de ge-
voelens van Stimpson voor Joan
en dat zal een kapitale fout blij-
ken. Zes afleveringen lang bijt
Stimpson zich vast in het leven
van Gorse, vastbesloten diens
ware aard te onthullen. Onder-
tussen maakt Gorse, tegen de
achtergrond van de depressie en
een naderende oorlog, misbruik
van de ene goedgelovige vrouw
na de andere.
Nigel Havers is heel overtuigend
als de playboy die aan de opper-
vlakte zeer behulpzaam lijkt,
maar ondertussen juist iedereen
een oor aannaait. Zijn slachtof-
fers lopen steevast met open
ogen in de wijd open staande val-
len.
De serie is zeer Brits en dat is ook
in dit geval weer een aanbeve-
ling. „De Charmeur", gebaseerd
op boeken van de schrijver Pa-
trick Hamilton, is uitstekend ge-
schreven. De karakterizeringen -vooral van de hoofdpersonages -zijn zeer raak getroffen. De vrou-
wen zijn steevast kwetsbaar,
maar nergens worden het sullige
trienen. Het acteerwerk is, zoals
we dat gewend zijn bij Engels
drama, van hoog niveau. De lief-
hebberkan dus weer flink genie-
ten - niet in de laatste plaats van
het prachtige taalgebruik dat
weer volop doorspekt is met de
nodige „old chap's" en „good
sports".

" Nigel Havers en Judy Par-
fitt: twee hoofdrolspelers in de
nieuwe tv-serie die de Vara
vanaf zondag (Nederland 1,
22.20 uur) op het scherm brengt.

Gitaarspektakel
in 'Vredenburg'

HEERLEN - De gitaar-freaks
zullen op 1 mei ruimschoots aan
hun trekken komen, want dan
zal in Muziekcentrum 'Vreden-
burg' te Utrecht een gitaar-spek-
takel onder de naam 'Night of the
guitar' plaatsvinden. Begeleid
door een basisband (bas, drums,
toetsen), bestaande uit studio-
muzikanten, zullen de volgende
topgitaristen aantreden: Jan Ak-
kerman, Steve Hunter (Lou
Reed), Randy California (Spirit),
Leslie West (Mountain), Robby
Krieger (The Doors), Andy Po-
well/Ted Turner (Wishbone Ash),
Pete Haycock (Climax blues-
band), Phil Manzanera (Roxy
Music).
Voorverkoop voor dit eenmalige
optreden start zaterdag 18 maart
bij alle bekende voorverkoopa-
dressen.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur
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l^t^l^ FIPE_R*SPO_RT«STYL_E Si oettinsK^^»^^ |
Audi en VW in sportieve vorm en individueel design.
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Mercedes

w^^jMW

Dank zij ons
Jurgen-leaseplan
wordt het mogelijk om
voor een aantrekkelijk
bedrag in een jonge,
gebruikte Mercedes te
stappen.
Als voorbeeld een
Mercedes 190 van
bwj. *87.

" Per Eenmalige
maand aanbetaling
’BlO,- ’l3 000.-

Looptijd Rest-
-36 waarde

maanden ’17.500,-

B] JURGEN
AUTOCENTRUM b.v.

Langheckweg 32-40,
Kerkrade

Ind.terr. Oentgenbach
,30278

MS-**-»" |

Nu in onze showroom: de nieuwe Alfa 164. SfffHJfJiS »Ofwel sportiviteit in zijn meest exclusievevorm. >x.-'^—^[
Met 3 liter V6miectiemotor (192 pk, top ruim __i^___^BßiE __^L_L___B_______P^_kS__________________f ___rß__P*:
230 km/h) of 2 liter 148 pk Twin Spark motor. .'m| _W^B ¥*mkEen uitgebreide proefrit leert u dat Alfa de ■ w B: Mjsfp

grenzen opnieuw heeft verlegd. PU ■ ata

Leaseprijzen v.a.fl. 1.259-excl.BTW
gebaseerd op 20.000 km/48 mnd.

WL&ÜIzj mtMoAtcdé utta €fuv£nf/tnf/ WÊ

Automobielbedrijf ,<tfWfc AUTOBEDRIJF
E.A. KOZOLE _ï* SANDERS %#-> arco - stem
Edisonstraat 23, nabij draf- en renbaan Autocentrum SANDERS BV Akerstraat 128. \AJ_y/ COUMANS, HAVENSTRAAT 25
Schaesberg-Landgraaf. telefoon 045-321088 Brunssum. tel 045-251644 . "—"' n 04490-32026

RjOßlh—-^^tf^^- OFF,CIEEL

L°~lfcJl __^^ OPEMSUZU DEALER

Als Opel dealer hebben wij steeds voorradig een keur van inruilers
In en om ons bedrijf staan voor U klaar steeds ongeveer

100 OPEL OCCASIONS
in alle types en kleuren, meestal van eerste eigenaar en altijd met BOVAG-OK GARANTIE

Rekord 4-drs. 2.3 Turbo D 1985 Kadett Caravan 5-drs. 16D 1983
Kadett autom. 3-drs. 16S 1983 Kadett Caravan 5-drs. 16D 1984
Ascona autom. 4-drs. 16D 1983 Kadett Caravan 5-drs. 12S 1985
VWGolt 1983-1986 Kadett Caravan 5-drs. 16D 1987
Ford E5cört.".."......."!!Ï984-1985-1986 Kadett Combi 1.5D 1987
Flat Panda 1986-1987-1988 Rekord Caravan 5-drs. 2.0 S 1985
Opel Senator 1985-1986 Rekord Caravan 5-drs. 2.0 S 1986

f* *- HEMERA EDISONWEG 5 - ECHT'*mmmmmmT^Tt*uy*\m^*^**m***m**m Tel. 04754-3555 - Industrieterrein De Berk

** Openingstijden ma t/m vrijd. van 9.00tot 18.00 uur.
Al 11 jaareen begrip in Limburg zaterdag van 10.00 tot 16.00uur.

146347

---------_---------__--_----_-_-----------------_______---_-___-_____--__--__________H

é<^ Autoservice
tL HALECO B.V.

Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192
Uw adres voor diverse topmerken
autoradio's en c.d.-speiers.
Tevens inbouwcentrum voor professionele auto-alarmsystemen.

Het juiste adres voor een gebruikte
bedrijfsauto (met rijbewijs BE)

Bankers bedrijfswagens
Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-2453

50 tot 70 stuks voorradig
Geopend ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 uur.zat.
9.00-16.00 uur (evt. tel. afspr.).

INRUILAUTO'S
Audi 801979 + LPG ’ 1.500-
Citroen GSA 1981 ’ 250-
Ford Sierra 1.64-drs. 1986 ’ 18.900-
Ford Scorpio aut. 1985 ’ 22.900-
Lancia VlOFire 1986 ’ 12.750-
Opel Kadett 1.3Berlina 1979 ’ 3.950-
VWPolo 1986 ’ 12.900-
VW Golf 1300 C 1986 ’ 16.900-
Div. Fiat Panda's vanaf ’ 3.950-
Div. Fiat Unos vanaf ’ 9.750-
Fiat ritmo Carrera 1987 ’ 12.900-
Bestelauto's:
FiatDucatoßenz. 1985(exc1.) ’ 8.750-
Fiat Ducato Dies. 1985 (excl.) ’ 9.750-

FIAT BASTIAANS HEERLEN
Spoorsingel 50

146332 Tel. 045-724140

®STER GARANT, | I De nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar
MAASTRICHT 1 1 HEERLEN 1 1 GELEEN 1

Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Merk Type Bwjr. Nieuwpi. Onze pr.
Mercedes Benz 200 D aut 17 ’74.000,- ’46.500,- Mercedes Benz 300 0 '87 ’96.700,- ’69.500,- Mercedes Benz 190E '86 ’69.000,- ’ 44.750,-
Mercedesßenz 200 0 14 ’47.000,- ’22.500,- Mercedes Benz 300 E '85 ’104.000,- ’55.000,- Mercedes Benz 190 0 '86 ’60.000,- ’42.500,-
MercedesBenz 300 SE '86 ’135.000,- ’57.500,- Mercedes Benz 300 0 '86 ’113.000,- ’67.500,- Mercedes Benz 190D '85 ’63.000,- ’34.750,-
Mercedesßenz 190E '85 ’72.000,- ’40.000,- Mercedes Benz 230 E 17 ’86.500,- ’59.750,- Mercedes Benz 190 0 '85 ’60.000,- ’32.750,-
Opel kadert GLD 18 ’32.500,- ’24.000,- Mercedes Benz 190 0 '87 ’62.500,- ’45.000,- Mercedes Benz 190 0 '84 ’59.500,- ’26.000,-
BMW 324 0 16 ’52.500,- ’29.900,- Mercedes Benz 190 0 '85 ’64.000,- ’32.500,- Mercedes Benz 250 TO '87 ’99.000,- ’65.000,-
Opel Senator 2.5 E 16 ’62.000,- ’31.000,- Mercedes Benz 190 0 '85 ’62.000,- ’32.500,- Mercedes Benz 200 0 '87 ’72.500,- ’49.750,-
Voivo 340 18 ’28.000,- ’19.850,- Mitsubishi Galant '87 ’35.000,- ’22.750,- Mercedes Benz 200 0 '85 ’75.000,- ’41.250,-
KW Golf TO 18 ’40.000,- ’29.750,- Ford Sierra 1.6 L '87 ’32.000,- ’18.750,- Mercedes Benz 300 D '86 ’lOO.OOO,- ’57.500,-
Ford Sierra 2.0L 14 ’31.1100,- ’13.500,- Alfa Su. Tl '83 ’26.000,- ’ 7.950,- Mercedes Benz 380 SE 15 ’150.000,- ’69.500,-- _

pa __h f\ De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg met vestigingen in
f^ |Yf| ■_■ EÜI MAASTRICHT- Akersteenweg 10 - Tel. 043-613200
aJ IWI __!■ HEERLEN HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - Tel. 045-224800m*W ■W■ ■■ _ÜH ■ GELEEN - Rijksweg Nrd. 125 - Tel. 04490-46333

—^>: sj
I——_--___-—I pfp-—■apßp.mmm*m*m*m*m*m*m*mt*mA
—^^^ /"" ï?". J

Occasions Ford A-1 $Mw m WSX? Occasions andere. .„„ ,„_ ~ ,_. i "!i.«eSßjS_lJjl HiSfvr merken A-1Escort 1100 '83 t/m '86 "Z'^lNsß mH^M
Escort 1300 '84 t/m '87 C#S^ K*^P> vw Go,f 1800 GL '86
Escort 1400 '84 t/m '88 _ &«£& J|» ! vw Pol° Fox '88
Escort 1600 '83 t/m '87 !SrTS JPyifV vw Pol° c '84
Orion 1600 '86 .gsseP&V *r m Seat Ronda GLX '85
Orion 1600 D '85 ToV°ta Corolla autom* '86
Sierra 160082 tm 87 A^-pq^-^j Renault 5 TL'B6
Sierra 1800 '85 t/m '86 IHjj Corsa 1200 s '86
Sierra 2000 '86 t/m '88 KV^ffQf!9__lM opel Kade,t 1300 87
Scorpio 2000 '85 Opel Kadett 1300 S '86
Scorpio 2000 '87 j ■mJÏIPiTI'I opel Kade,t 1300 S '86
Fiesta 110084 +'86 KPMfMH-ll Opel Kadett 1600 o'B6
Fiesta 1400 S '86 .U«U3_M-M_fe_ Citroën V'Sa 11 RE '86
Taunus '78, '79, '80, '82
tegen uitverkoopprijzen H HHRM__BM|

f i I 'A-1, want een goed verleden biedt toekomst

& mTSrTii^^i^l-^ffl lU*_i
******************* vtm^mm^j\^m^M ________^,-< 1 ______i_______P^

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.
W*\ Financieringsvoordeel voor i4i76iPL^M^tfl Orion en Escort nieuw

■H9^T|| 6,9% i.p.v. 14,3% rente, geldig t/m 30 april

MMBMÉI Hamstraat 70, Kerkrade, tel. 045-42303Q >

WA,

""""""""""""""""""""" ""»"""""""""""#"''

_RK!^^^*^«R Sa ■■^_H________&»lStt*^_._______sSi______i üiijh... ' *w^j_L -— _. _MM__HB------>i-i S-Sffa _____"jpjlil__| liMHImhMS. _w*wWWWiH^~ ~ _s*^^

" " _^| ~^^"\b__. <■"" *«
,J*W

Jurgen Autocentrum mercedesspecialist nissandea^.Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade S" 045-452

" MERCEDES GEBRUIKT NISSAN GEBRUIKT ANDERE MERKEN

" 560 SE 11e mnd 88 35 000 km, Micra Cl. autom '88 zilver Audi 80 Quattro '87 blauwmet.

" blauw-zwan Stanza 1 8 GL '83 wit Audi Quattro 2.2. Coupé '87 do.groen
0 300 SL, '87, blauwzwartmetallic Sunny 1.3 LX '87 d.blauw BMW 316 i'85 rood
m 300 E aut., '85, blauwzwartmet. Sunny 1.6 SLX 3-drs. '87 d.blauw BMW 524 T0autom. '86 blauwmet.
m 230 TE '86 blauwmet. Sunny 1.6 SLX I '87 d.grijs Fiat Panda 45S '87 bronsmet.

200 D '87 rookzilver Sunny 1.7 diesel wit '87 Ford Sierra 1.6 CL '87 wit
190Eaut, '87, perlmuthmetallic Sunny coupé 1.6GTI '87 (2x) Mazda 3231.3 LX 3-drs. '87 do.grijs

" 190E aut., 86, blauw Laurel 2.8 SU diesel '87 wit Mazda 323 1.3GLX 4-drs. '86

" 190E'83 wit Laurel 2 8 SLX diesel '87 wit blauwmet.

" 190D, 88, rook-ilvermetallic B'iie Bird 2 0 LX '87 blauw BMW 323 i 80 donkergrijs

" 190D,'B6, blauwzwartmetallic Blue Bird 1.8SGXturbo'B7 blauw Honda Civic 1.5GL '87 wit

" 190D/86]'ookzilvermetallic Nissan 300 ZX autom.'Bs beige Hyundai 15 5-drs. '87 wit

" 190 D donkerblauw Patrol 3.3 Turbo diesel'B6 rood Opel Omega 2.0iGLS'BB wit
m 190 O, '85. blauwmetallic Sunny 1.6SLX coupé, '88, zwart Opel Kadett 13S GSI uitv. '86 geel

200 T, '84, combi, groen Sunny 1.6SLX coupé, '87. grijs Opel Record 2.0Slpg '86 blauwmet
230 E, '83, blauw Nissan Patrol 3.3 diesel, '86, zilver Opel Monza 2.8 autom. '80 groen
200, '83, groenmetallic Citroen Axel 1.1 '85 wit

" 240 D, '82, wit + '80 NISSAN
for(1 Escort 1 6 d'ese' 85 wit

" 200 D, '79, groenmetallic _,__.._,„J"„H...»«■_. Ford Slerra 1 6 aulom 'W blauw

" 300 SL type'B6, blauw-zwart PEMONSTRATIEAUTO'S Honda Civic 1.5 CL'B7 wit

" 190E'B6, rookzilver Renault 5 Turbo'B2 blauw

" 190 E '84, antraciet Nissan 300ZX Turbo'BB Volvo 340 autom '83 blauw
0 19087, blauw Nissan Sunny 1 4 LX'B9 Alta Romeo 33 1.3. rood,'B6
m Nissan Bluebird 2.0 LX '89 Ford Escort 1 4 CL. '86. zilver

Nissan Patrol 28 TD '89 OpelKadett 1.2 N, '81. groen
MERCEDES NIEUW

Mercedes 0 km 19899 Elke nieuwe Mercedes van 190- uuss

" 560 SEL direct leverbaar
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Johannes Hoppen levert pronkstukken voor shows

Oude glorie herleeft
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

|L°°r de 14e keer wordt
J:°r gen, zaterdag, en over-
igen in de Utrechtseaarbeurs een Oldtimer-

l}Jrkt gehouden: Vehikel
J-1* Pronkstuk op de 825
z^ids met auto's, moto-
y en (brom)fietsen is eenl^ de oudste auto's in ons
jl^, een Rochet Schnei-
fr Landaulette uit 1906.
JSenaar is de heer Hop-
j uit Vaals, die behalve

2e old-timer thuis nog
K.^ 1" fraaie automobielen
Jg de 'oudheid' heeft»^an. Een juweeltje dat in

R
e,: bezit is van de Limbur-r Johannes Valetin Hop-

Va,,n België woonachtige ex-V^'senaar, in het dagelijkse le-
'JJ h°meopaat, telt deenige nog

lieve' Rochet in Europa tot
jk wagenpark. De anderen
s,,, 9*1 zonder bepaalde motori-
(^ e onderdelen op stal of heb-
Wel een carrosserie die incom-
■v^t in. Af en toe verschijnt de
v^'jner op de weg, voorzien
Pi' 1 kenteken en de vereiste pa-
|je,rfn. Zo laat Hoppen het vehi-
b|; °ij een bruiloften of andere
vfj °ndere gelegenheden in zijn
tiiL^denkring nog wel eens uit-

Oq Pochet is een lust voor het
l&j. De in prachtig gebroken wit
j^Potenwagen, is roodbruin af-
U lesd en alle metalen onderde-
b^> ZlJn van geelkoper waarin de
(j °eker zich kan in spiegelen.
k'en spaakwielen complete-
ke' et geheel tot een 'koninklij-
L au to. „Deze wagen komt uit

non- Was daar eigendom van
(V. adelijke familie.
in " heuse Franse graaf heeft er
fe j5ndgereden", licht de 56-jari-

"°Ppen apetrots toe.

" Johannes Hoppen (in-
zet) met enkele pronk-
stukken uit zijn collectie.
In het midden de Rochet
Schneider.

Foto: FRANS RADE

Passie
$ie anr»es Hoppen heeft een pas-voor Oldtimers. De beide ga-
vaj*s bij zijn woning puilen uit
°_k e oude 'beestjes. Zo staat ereen Loraine Dietrich, even-
°Pb kVan Duitse komaf- Veilig
gele °orgen, sommigen zelfs af-
rssb. omdat er nog iets aan ge-
s^Ureerd dient te worden,
!*e (ï 1 er verder: een Franse Deta-
il ,°5), een open zes cylinder
Sihlek(1909), een Chrysler limou-
WJ1927), een A-Ford (1922),
r^r'st ord roadster (1932) en de
{_.r> te vier cylinder Mercedes-

(1905>- Welke waarde zijn
■ verzameling vertegen-

t-ej. r^igt is niet te schatten. Hop-
Wat Schouderophalend: „Het is
uj* " e liefhebber er voor geeft.
Il ls niet in geld uit te drukken.
e<Vf? Ü ook ecnt niet weten wat ik

°°r moet vragen".

uitlaatjes
VdtE IJSSELHAL in Zwolle
Neeri dit weekeinde voor de
'89 °*e maal de Autosportbeurs

en: Vorig Jaar trok de
ruim 12.000 bezoekers.

% v kkyke bolides uit alle ta-
bej j'ari de autosport, geven de
tfrij*?Srykste Nederlandse be-
t-feSf?n °P tuninggebied acte-de-
bestfn5e en wordt veel aandacht
de 4^d aan het sterk opkomen-
d_en ■ - De openingstij-
-22 00 van 11.00 tot
18 On Uur; zondag van 10.00 tot
2l 0n en maandag van 10.00 tot
len v.Uur* Kosten zijn acht gul-n Per persoon.

De in Lichtenbusch woonachti-
ge Hoppen kocht de meeste wa-
gens op als oude troep. Een
vriend, een perfectionist in het
maken van de benodigde draai-
ende onderdelen, zorgde voor de
technische know-how. „Meestal
gebruiken wij bijvoorbeeld de
kleppen van een vrachtwagen-
motor. Deze zijn gemaakt van
zwaar materiaal, evenals de
krachtbron uit de oudjes. Dat
kan in de Oldtimers worden in-
gepast, hoewel het veel pas- en
meetwerk is. Het kost ons heel
wat zweet, maar het resultaat is
fantastisch. Het is geweldig om
zon motor weer ouderwets te ho-
ren snorren".

Prijzen
Zeven jaar geleden begon Hop-
pen aan zijn hobby. De 'Drei
Landereck-arts', zoals hij in
Vaals en omgeving wordt ge-
noemd, stopt iedere vrije minuut
in zijn hobby. Ook neemt hij deel
aan Oldtimer-rally's. De prijzen-
kast is rijkelijk gevuld met tro-
feeën. „Kan ook niet anders",
vertelt hij onverbloemd, „ik heb
de oudste en mooiste wagens.
Daar kan nog niemand tegen
op". De concurrentie kan inder-
daad alleen maar jaloers kijken
naar al het moois dat de Neder-
lander showt.

Aan technische informatie geen
gebrek zodra Hoppen lyrisch
over zijn hobby praat. Zo heeft
zijn oogappel, de Rochet Schnei-
der, 32 pk onder de motorkap,
vier cylinders en 4000cc. Hij
wordt thermosifon gekoeld en
heeft een magneetontsteking. >
Jaarbeurs
Hij maakt deel uit van het zeer
gevarieerde aanbod dat komend
weekeinde in de Jaarbeurs
wordt tentoongesteld. De ope-
ningstijden zijn op beide dagen
van 10-17 uur, de entree is tien
gulden voor volwassenen en vijf
gulden voor kinderen.

Droomauto
Daarbij werd de filosofie ge-
hanteerd dat een open sport-
wagen ook de droomauto is
van een aanzienlijke groep
mensen die tegelijkertijd vei-
ligheid, praktische gebruiks-
mogelijkheden, goedkoop on-
derhoud en een simpele con-
structie verlangt. „Eigenlijk
een ontzettend burgerlijk
standpunt. Ze wilden bij wij-
ze van spreken ook met hun
sportwagen spullen kunnen

inladen bij Ikea", zegt
Spronk.

Bewust werd gemikt op de
groep mensen die een GTl-
uitvoering van bijvoorbeeld
de VW Golf bezit en wat meer
exclusiviteit zoekt. „De MAK
is bedoeld voor mensen die
zich jongvoelen, geen ofklei-
ne kinderen hebben, een bo-
ven-gemiddeld inkomen ge-
nieten en hun auto willen ge-
bruiken voor woon-werkver-
keer, winkelen en vrijetijds-

besteding. Onze auto moet
een demonstratie zijnvan hun
gevoel van vrijheid en onaf-
hankelijkheid", aldus Spronk.

De wagen wordt eerst gele-
verd als open tweezitter met
een linnen kap, terwijl aan-
sluitend als optie een hardtop
coupédak met targa op de
markt wordt gebracht. Later
volgen.ombouwsets waarmee
van deauto sneleen sportieve
estate of een pick-up kan wor-
den gemaakt.

auto

Ford Fiësta in modern jasje
I <" nieuwe Ford Fiesta moet het opnemen tegen twintig min of meer
'euJke kleine auto's, waarvan dePeugeot 205 wellicht de taaiste con-
?rrent is. De Fiesta heeft vele verbeteringen ondergaan. Het is een
Jjodernwagentje geworden en hij kan in dienieuwejaszeker weer ja-
*n mee. Het prijskaartje zal de doorslag moeten geven of het weder-
P.een beststellerwordt. Alleenkon Ford Nederland bij de introduc-
* 'n het zuiden van Frankrijk niet meer vertellen, dan dat de prijs
°icurrerend zal zijn.

r* reden voor die weifelende houding bij de importeur is de strijd
V 1minister Nijpels met de Europese Commissie. Deze verbood de
j^nistereen subsidie te geven van 1700 gulden op zogenaamde scho-

Het beroepschrift van Nijpels tegen de EG-beslissing wordt
"* 8 maart behandeld. Zo lang wil Ford niet wachten. Voor 2 maart
** toch een prijs voor de nieuweFiesta vastgesteld moeten worden,
ant dan begint de voorverkoop. „Hij zal ruim onder de 20.000 gul-

J?n komen voor het instapmodel", aldus verkoop-directeur P.H.K.
■rber.
feel erg sterk is de Fiesta uiterlijk niet veranderd. De neus bleef ty-
llsch Ford. De achterkant onderging nog de grootste gedaantewisse-
*S- Van achteren toont het wagentje duidelijk forser dan zijn voor-
iJJger, wat versterkt wordt door de grote, hoger geplaatste achter-
.Cntpartijen. Aan dezijkant valt dewigvorm in de carrosserie op. Een
"ndtunnel-kenmerk, dat veel nieuwe auto's tegenwoordig siert.

°orlopig brengt Ford drie motoren (l.li en 1.4 en 1.6i) met vier uit-
ïstingstypes op de markt. Dat zijn het instapmodel C, de luxere. VX, de sportiever geveerde S en later nog de snelleKR 2 met 1.6 liter
/■"tectiemotor van 105 pk. Als interessante extra's zijn ondermeer een
J^arrnde voorruit, een zonnedakje en het Ford anti-blokkeer-sys-
*em leverbaar. Dat laatste vergt slechts een meerprijs van rond de
'"0 gulden. En dat is met recht een unicum in deze klasse.

"

" De nieuwe Ford Fiesta
wordt gelanceerd in een

klasse met veel concurrentie.

uitlaatjes
AUDI heeft het modellengamma
van de 80-versie uitgebreid met
de '2.0 E Sport. Standaard wordt
deze auto uitgevoerd met een
sportpakket dat 9.500,- gulden
kost.

DAF TRUCKS in Eindhoven
heeft gisteren van minister Smit-
Kroes van Verkeee en Waterstaat
als eerste fabrikant van bedrijfs-
voertuigen, een erkenning ge-
kregen voor het zelfstandig uit-
voeren van typekeuringen van
die voertuigen. Al eerder kreeg
de fabrikant een erkenningsstel-
sel voor de APK en inbouw van
LPG-installaties. DAF gaat nu

zelf rem- en stuurinrichtingen,
geluid en emissie beproeven. Dit
was tot nu toe uitsluitendwegge-
legd voor de Rijksdienst van het
Wegverkeer.

PEUGEOT moet stoppen met
het gebruik van het groene vig-
net 'Rij schoon, rij Peugeot' om-
dat de tekst en de afbeelding
erop misleidend zijn. De tekst
wekt namelijk de indruk dat rij-
den met watvoor Peugeot-model
dan ook „schoon" is volgens de
Euronormen, terwijl het merk
ook „niet-schone" modellen
voert. De Reclame Code Com-
missie in Amsterdam doet deze
aanbeveling naar aanleiding van
een klacht van drs. J. Bakker, lid
van de Vereniging Milieudefen-
sie.

Voorserie van vijflig exemplaren uitverkocht

MAK Roadsters
warm ontvangen

De betrekkelijke rust
waarin de makers van
de MAK Roadster de
afgelopen vier jaar aan
hun troetelkind kon-
den knutselen is voor-
bij. Pers en publiek
zijn massaal gevallen
voor de charmes van
de revolutionaire
kunststof tweezitter
uit Helmond. Sinds de
presentatie van de
MAK op de RAI en in
het tv-journaal, heeft
de telefoon niet stilge-
staan. De nieuwe Ne-
derlandse sportwagen
lijkt een onbewolkte
toekomst tegemoet te
ronken.

Op de RAI gingen de eerste
MAK Roadsters als warme
broodjes over de toonbank.
In twee weken tijd werden er
13 van deze 50.000 gulden
kostende wagens verkocht.
Dit ondanks de verplichte
aanbetaling van 5000 gulden
voor de MAK, die vanaf sep-
tember wordt geleverd. De
voorserie van 50 stuks is daar-
mee uitverkocht. Behalve de
vier dealers die al eerder wer-

den aangesteld meldden zich
op de autoshow nog 35 gega-
digden voor een dealerschap.
Tevens werden er zon 30.000
strooibiljetten en enkele dui-
zenden folders uitgereikt.

Volgens Eric Spronk (42) - zo-
wel directeur van Kick Des-
ign BV (dat de kunststofauto
ontwikkelde) als van het be-
drijfMAK Motors BV (dat de
wagen gaat produceren) - is
het idee voor de MAK ont-
staan toen enkele Amerika-
nen hem vroegen een kunst-
stofcarrosserie te ontwerpen
voor een sportwagen. Een
van de Amerikanen veronge-
lukte echter en het project
werd afgeblazen. Kick Des-
ign BV borduurde na een
rustperiode evenwel voort op
het ontwerp.

" Directeur Eric Spronk kan tevreden zijn over de be-
langstelling voor zijn geesteskind, de MAK Roadster.

Auto steeds
minder in de
werkplaats

Het aantal uren dat
personenauto's
jaarlijks in de garage
moeten
doorbrengen voor
onderhoud loopt
steeds verder terug
en zal in 1995 iets
meer dan drie uur
bedragen. Dat is de
verwachting van W.
vanKaam, voorzitter
van het uitvoerend
comité van Autovak
'89, een
tentoonstelling van
garage-uitrusting die
van 13 tot en met 18
maart in de RAI in
Amsterdam wordt
gehouden.

Volgens Van Kaam
bedroeg het
gemiddeld aantal
uren dat de
personenauto in
1987 in de garage
doorbracht 3,8 uur.

In dat jaar gaven de
automobilisten in
het totaal 4,7 miljard
gulden uit aan
onderhoud en
reparaties.
„Omgerekend per
auto komt dat neer
op 980 gulden. In

1981 was dat cijfer
900 gulden. Op het
oog wordt het
onderhoud van een
auto steeds duurder
maar als deze cijfers
vooMnflatie worden
gecorrigeerd blijkt
dat de gemiddelde
uitgaven voor
auto-onderhoud bij
de stijging van de
algemene kosten
achterblijven".

Uit een onderzoek
van de Bovag blijkt
volgens Van Kaam
dat 83 procent van
de ondervraagde
automobilisten
vindt dat de APK, de
verplichte
autokeuring,
bijdraagt aan een
hogere veiligheid op

de wegen. De helft
van de
automobilisten
vindt niet dat door
de APK de kosten
van het autorijden
zijn gestegen en
driekwart gelooft er
ook niet in dat het
door de APK minder
aantrekkelijk is
geworden om een
gebruikte auto te
kopen. Gebleken is
voorts dat 94 procent
van de keuringen
wordt uitgevoerd
door autobedrijven'
en dat daarvan weer
79 procent
Bovag-bedrijven
zijn. Van de
keuringen bij
autobedrijven
gebeurt 44 procent
in combinatie met
een grote beurt.

Revolutie bij
verkeersinformatie

op de autoradio
De Auto-RAI heeft op autoradio-
gebied tal van noviteiten laten
zien en horen. Interessant zijn de
autoradio's die geschikt zijnvoor
ontvangst van het Radio Data
System (RDS). Een systeem dat
de komende jaren onder meer
een belangrijke rol zal gaan spe-
lenbij het verbeteren van de ver-
keersinformatie via de radio.

RDS is een nuttig systeem voor
mensen die veelvuldig door files
worden geteisterd. Via interna-
tionale overeenkomsten binnen
de Europese Omroep Organisa-
tie is RDS gestandaardiseerd.
Het is inmiddels in grote delen
van West Europa ingevoerd.
Zweden, Engeland en lerland
kennen het Radio Data System
sinds 1987, terwijl vorig jaar ons
omringende landen zijn begon-
nen met de installatie van RDS-
apparatuur op de FM-zendernet-
ten. Helaas loopt ons land nog

achter: verder dan het uitvoeren
van testuitzendingen op een van
de Lopik-zenders (98,9 Mhz) is
men hier nog niet gekomen.
Toch heeft de grote verkeersin-
tensiteit in ons land juist drin-
gend behoefte aan de hulp van
werkelijk actuele verkeersinfor-
matie.
Het Radio Data System wordt
uitgezonden via een hulpdraag-
golf op de FM-zenders en zal in
deeerste plaats gaan dienenvoor
het verbeteren van de verkeers-
informatie. In de negentiger ja-
ren zal RDS worden gebruikt
voor het uitzenden van oproep-
en alarmberichten, voor Radio-
tekst (een soort Teletekst via de
FM-radio) en het vergemakkelij-
ken van het zoeken van bepaalde
programma's. Alleen het gespro-
ken woord, jazz,klassiek of pop-
muziek willen horen wordt door
RDS mogelijk door simpelweg
de keuzetoets te bedienen.

Prestaties
Hoewel de MAK niet wordt
aangeprezen als rasechte
sportwagen, liggen de presta-
ties toch op GTI-niveau.

Dankzij het lage gewicht van
680 kilo accelereert de wagen
in 9 seconden van 0 tot 100
kmu en wordt een top van 190
km/u gehaald. De voorserie
van de MAK wordt alleen in
Nederland verkocht, export
volgt later.
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1 JAAR GARANTIE OP AL ONZE
LEEUWE-KEUR-OCCASIONS VANAF ’ 7.000,-

Audi SO GLS wit radiocass. ’ 1.500-
Opel Ascona 20S blauwmet. radiocass. ’ 3.000,-
Ford Escort 2-drs. radio f 3.500,-
RenaultlBTS 4-drs. LPG f 3.500,-
Volvo 343 Luie 3-drs. ’ 5.950,-
Volvo 340 DL LPG rood ’ 10.750,-
Peugeot 305GL 1 54-drs.,schuifd. Demo f 12.250,-
Peugeot 305 GT 16 5-bak snelle auto ’ 13.950,-
Peugeot 305 GR 1.6 5-bakscbuifak f 15.000,-
Citroen Visa diesel 58 000km rood luie uitv. ’ 16.000,-
Peugeot 309 GL 5-drs. 5-bak ’ 16.000,-
Peugeot 205 GE 1.1 Accent 5-drs. rood 26.900 km ’16.250-
Peugeot 309GE 5-drs. 19.400km blauw ’ 16.950,-
Ford Sierra 2.0Automaat metallic 3-drs. ’ 16.900,-
Opel Kadett 1.2 SC zilvermetallic, 32.000km ’ 17.750,-
Peugeot 309 XL 3-drs. 5-bakwit 19.800km ’ 17.900,-
Peugeot 205 GR 1.3 5-drs. 5-bak Pioneer stereo Demo f 17.950-
Opel Corsa 13 5-drs. radio 7000 km, nieuw! ’ 18.950,-
Ford Escort 1.6 CL Automaat 4-drs. bminmetallic ’ 19.000-
Ford Escort 14Bravo 4-drs. 5-bak 21 000km metallic f 19.950.-
Mazda 626D 2.0 centr. slot. electr. ramen veloursbekl. ultra,s-alarm ’25 000-

Uw Peugeot-dealer
met de beste service ,2M96

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202

grasbroekerweg9 heerlen tel. 045-724545
Suzuki Swift 5-drs. GXI (demo) '87
Suzuki Alto aut '84
Suzuki Alto 3-drs '87
Fiat Panda 45 '85
VWPolo '83
VW Golf 1.3,3-drs '85
Peugeot 305SR '82
Ford Escort 1.6 diesel '85
Renault 4 GTL '79
Renault 5 aut '79
Honda Accord aut '79
HondaCivic '81
Volvo 66 '79
Toyota Starlet '87
Opel Kadett 1.3 S '81

Waar u met vertrouwen auto's koopt! 1369.8I *///A I

DEUKJE?
SB

autoschade
de Vries bv

Grasbroekerweg 28. Heerlen
Teletoon 045-722463

■ ■■■---■■■ IL-LIL-LJ

" vakbekwaam
" betrouwbaar

" vervangende auto
" autoruiten

" Foc wa-garantie

Audi 100 2.0 4-'BB, kleur zermatzilver
Passat 1600 11-'B7, 5-deurs, kleur blauw
Ford Fiesta 1100 CL 1987, blauwmetallic
Fiat Panda '84-'B5, diverse uitv., wit, blauw, rood
Audi 80S 1987, wit
Audi 80 SC '84, grijsmetallic
Ford Sierra 2 ltr. GL '86 goudmetallic
Passat 5-drs. diesel '86, rood
Golf diesel '86, div. extra's, geel
Renault 9 GTL '84, blauwmetallic
Audi 80 SC '84, zermatzilver
Citroen BK 14E '86, grijsmet.
Citroen BK 14 RE 88, rood
Volvo 360 DL '84, rood
Mercedes 200 '82, wit
Opel Corsa 1200S'86, rood
Renault STS 86. wit
Opel Kadett '83 tm '86, diverse kleuren

lOpel Kadett 3-drs., diesel, groen, '83
Peugeot 309 1987, 5-deurs, wit
Peugeot 205 87, 3-deurs, wit
Peugeot 305 GL Break 86, wit, 5-deurs
Renault 5 GTL 85, 86, wit

±100 inruilauto's
141770 van diverse merken en uitvoeringen

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uurI Donderdag koopavond tot 21.00 uur

f.

« | Ummmmm= -mmmmmmm= -r*._________________
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-____________________! ______r _^_______l _______F I __________i BfetNal gtt - -"-'~~"""gg
_h i__Ëv__s__J IQHbl^^E^B

I Jekimt er niet omheen: zó extra EfcfrUt overzichtelijk voor het 00g De stoelen,zijn extra
« , Tt-_* T* 4 #^j it_ j stevig en geven optimale rugge-en

I IS Cle IDIZa rLXtra, » dctShbOara. zijdelingse steun,zodat una elkerit fit )
fik Het is niet elke automobielfabrikant gegeven om zoveel Het instrumentenpaneel is zo com- uitstapt Bovendien zijn verstelbare <(W I extra aan 'n auto toe te voegen, dat de Europese auto- pleet als een vliegtuig-cockpit hoofdsteunen standaard

W "| pers er juichendeartikelen over schrijft.Toch heeft Seat In één oogopslag kunt u alle rtfftA MotorSvstemM W WW nu zon glorieus moment bereikt Met de Seat Ibiza Extra 'nformaüe overzien. De essentiële 7|Pnr<srhp vnrrhAWM M lfl' -, , 0
,

r,. , , bedieningsorganen zijn bovendien r luiauic, VUlllrWM W 1 1 Zo op het oog een Seat Ibiza, zoals ie ze steeds ~ ~ ?, ,-, ~. . , ~ __, "
__

r^ m ,-."PM W vaker ziet Totdat u het nortier onent Dan ziet ii Hat U makkelijk en veilig te bedienen, geVUlg GlUglcirO dl/M W vaKer ziet lotdat u net portier opent... van ziet u dat omdat2e voortaan direct aan de stuur- ° ~..r "__, £/ v Extra in dat geval wel even iets meer betekent dan kolom zijn te vinden. Veillgneia rVarmann.
W ■ een toeterde Waardevolle spulletjes ten- Klinkende namen geven de Seat Ibka

MW *mMMmm\\ WS^^^^**^ of belletje slottevinden 'n veilige plek in éénvan Extra zn verdere allure. Motor
fWW _J[ |j^x "

erbij, de twee afsluitbare dashboardkastjes. System Porsche. Een vooruitstre-
________É Hlra_________ -FÉf'Pil f -»-f K 1 vende krachtbron, die hoge en

J—\ P"^ /M^^ COltllOnaDele schone prestaties koppelt aan een
_____■ 'Stoelen. laagbenzineverbruik

Jm\ *WÈ |B S^. Het meubilair van de Mza Vormgeving Giugiaro, garan-
AM mmmmmmmmmmmmmm*—^M |jj_—-^

[j Extra is nu helemaal tic voor het eigen gezicht van de
m j^^^^^^^^^^ een just Ibiza Karmann tenslotte staat borj_

" voor een can-osserie dje boven-- L— Hl^^ a' ve"i£ en degelijk is.
1^ Kortom, de Seat Ibiza
■ is zó extra, daarkunt u

gg %?jj.. __r___M I nietmeer omheen.
JÉ E| Of wilde u soms

I|| wM\ beweren dat deextra
B^CflfJ_j^Wn I^P^WÏÏK^v' W aantrekkelijke prijs (al

1§ Wp^^m^^m W'*~S?^m\ W vanaf f-15.995,-!)
H ■-_■--£ H-^2'■ _H Sfe» _B^s' I II u ervan weerhoudt een

WL <^^(I"SS?— Wm^Ë^ J|W^^~"" alles-onthullende proefrit

W^^J .^^^^^^l^.!.^^^^^^^^^^^^^^'*^^^^^^ Wm*s°"^M\W éftr M*r ÊW*M-w m _É1"B jeAi Een merk van het Volkswagen-concern -__-i MfTfiif"! JF^ IBIZ/l ___SJM Wpl
~,,:■■.,:...-..,::,:,.... ■ _ MliËl__ffffffffff»W_Kll£ 2! >]

BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek 8.V.,DSM-straat 7,04490-71243.HEERLEN,Autobedrijf Van MoorselHeerlen 8.V.,Beersdalweg 97,045-724200. HOENS',
BROEK, A.C.H., Jeugrubbenweg20,045-222455.KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211,045-412545. MAASTRICHT, Automobielbedrijf G.H. Boosten & Zn. B.V- 1'Bergerstraat 68-70,043-634367.

Prijs inclusief BTW, excl. afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Importeur Pon Car b.v. Heemstede. Tel.: 023-3391' '
- 9000 i, alu. velgen, elektr.

schuifd., elektr. ramen,
elektr. spiegels, 68.000
km, bwj. '87.
900, 3-drs. autom., LPG,'
77.000 km, bwj. 8-'B7.
900, 4-drs. M 5, LPG, spoi-
ler, alu. velgen, 96.000 km,
bwj. '86.
900, 5-drs., LPG, 60.000
km, bwj. '87.
900, 4-drs., 5 versn.,
85.000 km, bwj. nov. '84.
900 i, 5-drs., aut., airc,
90.000 km, bwj. '84.
900 i, 4-drs., S-pakket, CL,
metal., alarm, 68.000 km,
bwj. 6-'B5.

900, 4-drs., LPG, bwj. '81,

’ 9.500,-.
99 CL, 2-drs., M 5,
d.blauw, zeer mooi, bwj.
'83, ’ 13.500,-.
900 Turbo autom., bwj.
'81, ’8.500,-.
90, bwj. 10e mnd. '84,

’ 14.500,-.
99, 2-drs., LPG, bwj. '82,
/ 8.500,-.
99, 2-drs., bwj. '81,

’ 7.000,-.

Toyota Camry 2.0 inj.,
4-drs., GLI aut., lichtmet.
velgen, zonnedak en ach-
terspoiler, 9000 km, bwj.
juni '87. Nieuw ’47.000,-
-nu ’ 30.000,-.
Citroen BK 14 RE, 91.800
km, ’ 8.000,-.

Autobedrijf
Boy Heijnen

Wilhelminalaan 5,
6042 EK Roermond

Tel. 04750-27645
Officieel Saab- en

ILancia-dealer voor
Midden-Limburg.

Wordt RIJINSTRUC-
TEUR/TRICE! Of rijschool-
houder (m/v). Kan met ka-
derschooldiploma zonder
middenstandsdiploma.
Dag-, avond- en zaterdag-
opleiding starten binnen-
kort. In Best en Utrecht.
Vast en zeker werk: 250 va-
catures met dagopleiding al
na drie maanden aan de
slag. Wilt u een goede toe-
komst en een fiine baan?
Vraag dan (ook s avonds)
gratis studiegids kader-
school: 04998-99425.

Bouw- en architectenbu-
reau GEHLEN-GANS B.V.
Trichterweg 125 Brunssum
vr. voor Duitsland timmer-
lieden en metselaars, ook
colonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of -229548.

Café-restaur
in Roermond vrgt. part-time
lft. 23 jr. Enige erv. vereist. I
Gevraagd ervaren part-time
VERKOOPSTER. Min. 25
jr. Keurslagerij Geenen,
Annastr. 22 Geleen. Tel.
04490-43586.
Slagerij in Sittard vr. VER-
KOOPSTER (liefst met er-
varing) voor de vrijdag en
de zaterdag. Soll. na telef.
afspr. 04490-12554.
LEERL.KAPSTER. Soll.
schriftelijk met recente
foto. Übachs, Haarverzor-
ging, Vrangendael 81, 6137
BA Sittard.
D.w. speciaal geb. kabel-
jauwfilet m. remoulade-
saus geb., aard. + gem. sala-
de’ 14,95. Gebak v.d. dag +kop koffie ’ 3,95. LUNCH-
ROOM-REST. Au Coin,
Honingmanstr. 33, Heerlen.

I Gevr. voor langdurende projecten MONTAGEMON-
TEURS voor koperen leidingen, SML-afvoèr en auto-
geen lassen, hoog loon, reisgeld en 100% verzekerd,
zonder ervaring onnodig te solliciteren. Tel. 045-
-219223.
Gevr. actief ECHTPAAR voor het zelfstandig runnen !van brood- en banketfiliaal annex lunchroom. Br. o. no.
VA 574 LD Reinaldstr. 40, 6301 EC Valkenburg. ,

Gevraagd

vakbekwame schoenhersteller
i

ivoor nieuw te vestigen schoenmakerij in Noord-, Midden :
en Zuid-Limburg. Pediform, Pater v.d. Heuvelstraat 7, !I 6045 BR Roermond. j

Limburgs Dagblad
vraagt i

bezorgers m/v 'voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de 1
ochtend in Beek, Geleen, Stem, Schinnen en bijbeho- *rende dorpen. Inl. LD Geleen, 04490-46868 tussen 8.30 ]
en 17.00 uur. -Voor de bezorging van het Limburgs Dagblad in Nuth (
vragen wij een aktieve |

agent/bezorger .
Aanmelden: Limburgs Dagblad, Brunssum, tel. 045- j
256363. Bellen tijdens kantooruren.
Club Exclusief vraagt
MEISJES voor privé en es-
cort. 045-423634.
Excl. club vraagt MEIS-
JES, halen en brengen. Tel.
045-244240 of 241592.

no/ rente bij financieringu ' ° gebruikte auto's
Geldig t/m 28-2-'B9

diverse merken gebruikte auto's

/f% Renault Kerres

Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25. Te1.045-452424 '-dealer voor Kerkrade, Landgraaf en omstreken.

. J

Gevr. erv. coll. BETON- I
TIMMERL. en metselaars 1
v. Duitsl. Fa. Lommen 045- ?
250238 of 09-49-2455-2978. <
BROOD-BANKETBAK-
KER gevr. part-time. *Br.o.nr. SB 058 LD, Fr. «
Erensln. 4, 6371 GV Land- Cgraaf. (
Gevr. FILIAALLEIDER \voor bloemen- en planten- 'zaak i.b.v alle nodige papie- Jren. Inl. 8r.0.n0. HK 703 1;
Limburgs Dagblad. Post- ibus 3100, 6401 DP Heerlen. "Gevr. RESTAURANT- c
KELNER of serveerster ±

_
18-22 jaar met ervaring, j
voor spoedige indiensttre- rding. Soll. na tel. afspraak v04490-16815. Restaurant t
Rachel, Markt 4, Sittard. -
CONFECTIENAAISTERS l
en thuisnaaisters gevr. Tel. 'j
045-215637.
MEISJES gevr. voor goed- c
lopende club. Info 04499- E
3828. t

'ant De Mert
i hulp v. de bediening. Min.
04750-16818.
Gevr. part-time POETS-
HULP v.d. zaterd. en ande-
re voorkomende werkz.he-
den v. enkele uren p.wk.
voor brood- en Banketbak-
ker Lou Mingels, Bunde.
Tel. 043-641366!
Dringend leuk MEISJE ge-
zocht voor sjieke club in
Kerkrade. Tel. 04490-52942
na 18 uur 045-457927.
Gevr. brood- en BANKET-
BAKKER. Bakkerij Mar-
tens, Tudderenderweg 85,
Sittard. Tel. 04490-13013.
Leuke BUFFETHULP
gevr. met erv. v. vrijdags en
zaterdags van 22.00tot 05.00
uur. Aanm. tel. 045-213350..
Na 13.00 uur.
REKLAMEBEZORGERS
gevr. voor Munstergeleen
en Sittard. Tel. 045-257974.
AUTOMONTEUR ge-
vraagd voor spoedige in-
diensttreding. Seat-dealer
ACH, Jeugrubbenweg 20Hoensbroek. Tel. 045-
-222455.
KOELMONTEUR en leer-ling gevraagd. Afspraak
maken tussen 7.30-8.30 uur.
Tel. 045-441566.
Gevr. VERKOOPMEDE-
WERKER voor groente- en
fruitafd. Lft. 18-20 jr. lfst.
enige erv. Jongeman voor
magazijnwerkzaamheden.
Lelt. 18-20 jr. voor super-
markt inKerkrade. Br.o.nr.
XE 084 L.D. Markt 42, 6461
ED Kerkrade.
Marktondezoekburo geves-
tigd in Twente zoekt ook bij
u in de regio enige dames
en heren die op Free-lancebasis ENQUETE/INTER-
VIEWWERKZAAMHE-
DEN willen verrichten. Er-
varing is een pré. maar nietvereist. Schriftelijke reac-
ties onder postbusnr. 1007,
7500 BA te Enschede.
Club L'Avanture, Hoofd-
straat 103 Amstenrade. Tel.
04492-4922 vraagt MEIS-
JES.
Parttime KOK gevr. in
Brunssum. Br. o. nr. 349
Limburgs Dagblad, Rum-
penerstr. 81, 6443 CCBrunssum.
GEVRAAGD: kok met eni-
ge ervaring. Tevens frjte-Bakker ofbakster m/vr. met
enigeerv. in bedieningvoor
enkele dagen per week. Tel.
04490-42775.
Gevr. leerl. of gevorderde
KAPPER/STER voor d.- &
li.salon. 8r.0.n0. GE 832
L.D. Markt 3, 6161 GE Ge-
leen.
Gevraagd IJSVENTER,
i.b.v. rijbewijs, als bijver-
diensten. Tel. 045-253004.
Zelfst. HULP in de huis-
houding gevraagd voor 2
morgens per week. Boes-
berglaan 5, Landgraaf (Ka-
kert).
Bij Club Mirabelle is nog
plaats voor enkele MEIS-JES, die veel geld willen
verdienen. Werktijden in
overleg. Intern en vervoer
gratis. Alleen beschaafde
types, tel. 045-419823.

ASSISTENTE gevraagd
voor goed lopend privé-
huis. Inl. 045-227734.
Bedrijf zoekt VERKO-- PERS voor verkoop van
goed product huis aan huis.
Voor de geschikte persoon,
hoog loon. Werkzaamhe-
den in de -avonduren, bel
tijdens kantooruren 045-
-251200.
Voor enkele kaas-vleeswa-
ren speciaalzaken zoeken
wij op korte termijn WIN-KELPERSONEEL metveel werklust en een goede
inzet. Wij kijken uit naar
mensen die zelfstandig
kunnen werken en dié ver-
antwoording durvente dra-
gen. Bezit u een onderne-
mersdiploma en beschikt uover een ruime ervaring in
de levensmiddelenbranche
dan kan dit aanbeveling
strekken. Eventuele uit-groeimogelijkhedne tot zet-Baas of franchisenemer lig-
gen dan voor u in het ver-schiet. Schriftelijke sollici-
taties richten aan: Juvaco
b.v., Postbus 314, 6460 AH
Kerkrade, t.a.v. dhr. H.
Jungblut.
Wie wil voor ons STIK-
WERK maken in schoen-
makerij? Br.o.nr. RO 551
L.D. Postbus 46, 6040 AA
Roermond.
Vervoersonderneming
Guus Baggen Limburg
B.V. Geleen vraagt enige
ervaren

buschauffeurs
voor dagtochten. Gaarne
spoedige indiensttreding.
Wij bieden een arbeids-
contract voor tenminste
een half jaar. Gaarne mon-
delinge sollicitatie op ons
kantoor. Groenseyckerstr.
8 te Geleen na telefonische
afspraak onder no. 04490-
-45151.
Gevr. part-time keuken- en
BEDIENINGSHULPEN
voor weekends en vakan-
ties. Tel. 04455-1950.
HULP gevr.voor opruimen
van houtverw. industrie,
omg. Nuth, ca. 16uur p.wk.
045-243333.

Bar-dancing
de Peppermill

vraagt
buffetbediende

(m/v)
met ervaring, voor vrijdag

en/of zaterdag.
Aanmelden 's vrijdags of
's zaterdags na 20.00 uur.
Tel. 045-415794/417890.
Italiaans restaurant heeftvoor een jongegoed gemo-
tiveerde medewerker eenvaste baan als KELNERTer beschikking. Ookschoolverlaterskunnen vandeze sollicitatie gebruikma-
ken Wij zijn een erkendleerbedrijf door de SVHTevens part-timers ge-vraagd m/v voor de avond-uren. Soll. volgens afspraakna 16.00 uur. Tel. 045--211531.

Gevr. KAPSTER zelfstan-
dig kunnen werken, partti-
me. Kapsalon Trudy
Wiertz. Tel. 045-412010
Kerkrade-w.
AFWASHULPEN op af-
roep en in de weekends.
Tel. afspr. uitsluitend tus-
sen 18 en 19 uur. AnstelVallei, Brughofweg 31
Kerkrade. TeL 045-456079.
J.man zkt. alleenst. nette
vrouw v. hulp i.d. HUISH.
Nuth e.o. Tel. 045-243207.

NEW LOOK B.V, Schaes-berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde,adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'nunieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.
Voor VAKBEKWAME be-
hang- en schilderwerk-
zaamheden; tel. 045-210020.
Uw BOEKHOUDING per
computer. Belast.aangifte
enz. Vakk., accuraat, ver-
trouwd. Voordel, tarief,
Buro Kerckhoffs. Tel. 045-
-417144 (ook na 18.00 uur).

Vakbekwame DAKDEK-
KER zoekt klusjeswerk.
Tel. 045-218299, b.g.g.
217254.
TUINVERZORGER,
snoei, aanleg, afrast. (enz.)

foed werk, niet duur. 045-
-72093 na 18 uur.

Man 50+ met BE-rijbewijs
voor ieder en alles be-
schikb. Tel. 045-272093 na
18 uur.
Voor al uw SIERPLEIS-
TERWERK en stucadoors-
werkzaamheden. Tel. 045-
-216666.
TV-ANTENNES ’ 395.-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg, vrijblijv. prijs-
opg. Tel. 045-326574.

- Gevr. VOEGWERK: oude- gevels uitkappen en invoe-

' gen (ook reiniging) enI nieuwbouw. Tel.: 045-
-724745.

" J.man zkt. WERK in de. huish. of andere bijverdien-. ste. Tel. 045-712070. Na
I 18.00 uur.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met

1 garantie. R/J Handelson-derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.

■ KANTELDEUREN, rol-

" deuren, sectiedeuren met

" of zonder afstandbediening■ in 23 maten' direkt lever-
baar. Afstandbediening,p computergestuurd, ge-. schikt voor alle soorten ga-, ragedeuren compl. met. zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,■ Geulle. Tel. 043-641044.
VLOERKLEDEN, wol of■ katoen, div. maten/kleuren.
Leon Jansen, Kerkstr. 300,
Brunssum, tel. 254818.
Sachs Dolmar KETTING-
ZAGEN en doorslijpers,
nieuw en gebruikt, ver-
koop, service, en onderde-
len. H.O. Mirandolle 045-
-422797.

Deze week
nieuw: grote combi-koel-
vrieskast voor snelle be-
slissers van 899,- nu 549,-

-(of 30,- per maand)
Prijsrammer

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen
(bij Raadhuisplein),

tel. 045-718324, eigen ser-
vice, royale garanties.

Deze week
nieuw: klasse magnetron,
supervoordeel: van 429,-
-nu 299,- (of 30,- per mnd.)

Prijsrammer
Dr. Poelsstraat 14, Heerlen

(bij Raadhuisplein),
tel. 045-718324, eigen ser-

vice, royale garanties.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwekleurentele-
visies vanaf ’398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-.Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
3 wedstrijd PLUIMEN-
BUKSEN Diana 65, Diana
66 en Diana 75. na 18 uur,
045-229453.

s Goede KLEUR^ij
met garantie. PhiUP-,i beeldva. ’ 145,-. Z<s■ sort. tv's. Occasion^ .Geel, Grasbroeke^S t; Heerlen. Tel. 045^■ KACHELS, gas, (Ii hout, olie, gevel, enu
warmers. Nog en^vj

I- grote korting. Var>^p.w. Eigen financi^
service. Huisho^een begrip. Kerks"

" Brunssum.. Was- en DROC-öflt MATEN, koelkaste^vriezers, afwasaü1 j- stofzuigers, gasij?': Miele, AEG, PhiUPp.1ker, Bauknecht, ji.> met 20 en 40% kort'^" te inruilprijzen. &v ,
> me: 1000-toereP

" ’1499- nu ’ 1090'ji: droogautomaat vall,;, i*1nu ’ 1499,-. Specia^it

" me: wascombi-a^l(fl- van ’1599- nu ...i. Vanaf ’ 7,50 p.w- *£jff nancieringen scrvj^flt. 5 jaar garantie. *?„ It, beurs, een begr'Pv 1.
straat 111, BrunsjjMl

'COMMUNIEJURIfft.,k., coll. 1989, nie%(-Sissy-model + W°~k

"hoedje + tasje + Rw■Voor informatieOj^jf. Te k. MSX 2 HB J*|i
kleuren Monitor Jp.software en boet4. 045-2173497 __^.KACHELS. Grand"V
bouwopruiming: getfl
korting. Nieuwen f.i_4ï
De Kachelsmid W.llj
Klimmen Tel. gjy>i
Fender GITAAR "V< sterker voor ’3"Cet!
Drumstel compl- p.?,
kens voor ’3o,' ij
Keyboard voor 1
p.mnd. Orgels *o°ti&
p.mnd. Verder a}f,és
ziekgebied. ei l
Lyana, Maunt^V'lStem, tel. 04490-3^'tL,t-T
derdagkoopavond *uur>- .—---g-ffljl
Te k. le srt. GRAfTti^l’3,50 p. m2grat-'hjPj
zorgd, afgehaald ) _■

gehele tuinaanleg;,*
koop, ook straat%_s
ons vrijblijvendJ__Uff.
Geimpr. TUINHO f

len, balken, plan,w*f*.

' huisjes, eiken ba'aji^\Houtzagerij-impr^^
bedr. Windels, £WBrunssum telO^oNieuwe eiken T^utéZENnS,-p.m-%)!s
Windels, tel, jjfjjffif
Weg. verh. te *■%$BED; 6-drs. Weer***,),
tv-kast; 4-pits gaf;r ,
222232 totTg^OOji-^
Te k. 4pits GASfOftj
met oven en ëJ&^W
Aldenhofstr. 54, .
broek. ___^-'\1 i

Stalmeier Mu-Sjl
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-2 1

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerK"? 'blaasinstrumenten, orkestapparatuur, e
Eigen service- en reparatiedienst^^
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iet -/ ls alweer even geleden
*?onechte eierman in Heer-

in caféBic 't Stien bui-
Verd gezet omdat hij

$es 'knoeide' op de vloer.
j*ttad is bepaald niet onbe-Pen gebleven in Heerlerhei-
rj/iet strootje heeft nog een
lje gekregen ook. WantJ* uitbaters van de kroeg
!£ï zaten te brunchen in
[p 1kwam ene Hein Wan-
."'finen met een grote baal

** strooide het strogoed als
rtfecte Zwarte Piet in het
f "oor dit akkefietje werd

'** onechte eierman gebeld
ij^jde kroegbazen evenP fcomen uitlachen. En zo
P" het verhaal van de on-
L^ierrnan man van Heer-pde.

eilig

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Tamil Salthiya-
moorthy, dienog steeds opgeslo-
ten zit in een Brunssumse poli-
tiecel, heeft gisteren twee proce-
dures die eventueel tot een in
vrijheidstelling konden leiden,
verloren.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De politie van Brunssum gaat, in het kader van
het project 'Klaver-4' en op aandringen van de bewoners in
Brunssum-Noord, vanaf 8 maart een speciaal team van wijk-
agenten voor de flatwijk formeren.

zig houden, wat uiteindelijk moet
resulteren in een verbetering van de
veiligheid voor de flatbewoners.

De bedoeling is dat de wijkgroep
zich intensief met de criminaliteit
en de daaraan gekoppelde proble-
men in de Brunssum-Noord zal be-

Een verzoek om opheffing van
de in bewaringstelling, dat door
de advocaat van de Tamil, hier
beter bekend onder de naam
Ravi, werd gedaan werd afgewe-
zen. Ook het kort geding dat
diende om de Tamil in Neder-
land te laten blijven omdat zijn
gezondheidstoestand uitzetting
niet zou toestaan en omdat meer-
dere Europese landen besloten
hadden geen Tamils terug te stu-
ren naar Sri Lanka, werd verlrj-
ren.

De nieuwe ontwikkeling gaat zich
overigens vooral kenmerken door
een projectmatige-aanpak van de
criminaliteitsbestrijding, naar aan-
leiding van gegevens en klachten
door de bewoners zelf.

DonJuan
pL slo.ger uit Weiten vertel-
L eigende. Zijn eega stond
!{? Heerlense schoenenwin-

'obben of ze conform de
kiende mode blauwe of'^schoenen zou kopen. Na
i'lJd besloot ze dat deblau-

' Mooist waren. Een wild-
iii^e Engelsman die zich
\?ns in die winkel ophield
Ij daar evenwel niet mee

zette hij zijn
wnt uiteen. Doch kon de

t^et overtuigen._J nietweg dat de man van
Sf9o. de slager dus, een dag
gebeld wordt door de me-
j. de sc/ioenenuunke..li).!*. een pakje klaarstaan
e^n eega. Met daarin, juist
(tg Paar bruine schoenen.
i i7ls van inferieure kwali-

f** JTieent een lesje te kun-struiken in het worden
in het verkeer,

/°et maar eens (voorzich-, ttar het Eijkhagencollege
lj/ndgraa/ rijden. Leerlin-
l?n de hoogste klassen heb-
I.U 7* namelijk een (let optoornt een woord dat rela-
j^'ang is als die langste
Ij. er loereld) verkeersveilig-,. entoonstelling ingericht.
kertel.en niets, gaat u zelff eens kijken.

Nu een uitspraak is gekomen in
beide procedures, staat uitzet-
ting van de Tamil feitelijk niets
meer in de weg. Toch kon de
Brunssumse politie gistermid-
dag nog niet zeggen of er ook
daadwerkelijk wordt overgegaan
tot het terugsturen van Salthiya-
moorthy naar zijn geboorteland
Sri Lanka. „Dat hangt af van het
ministerie van justitie. Dit minis-
terie zal uiteindelijk moeten zeg-
gen of de uitzetting inderdaad
uitgevoerd moet worden. Naar
wij nu weten, neemt Justitie ech-
ter eerst contact op met het mi-
nisterie van buitenlandse zaken
om te vernemen ofde toestand in
dat land dusdanig is dat de Tamil
in kwestie inderdaad terugge-
stuurd kan worden. Justitie doet
dat voor alle zorgvuldigheid," al-
dus een woordvoerder van de
Brunssumse politie. Wanneer
dat telefoontu; verwacht wordt,
kon men in Brunssum gisteren
niet zeggen.

Goedkopere
hypotheek

voor ABP-ers

De aanwezigheid van een zes man
sterk wijkteam moet bovendien bij-
dragen in de verbetering van het
woon- en leefklimaat in de wijk, die
de laatste jarenaan verloedering en
leegstand onderhevig was, voorna-
melijk door degroeivan de crimina-
liteit.

Studie naar
Nederlands
in Heerlen Surveillance

Naast een geregeld spreekuur voor
bewoners, waar men problemen
met de wijkagenten kan bespreken,
gaat men ook de surveillance uit-
breiden. Gedacht wordt vooral aan
alternatieve, burgervriendelijke
controles, zoals voet- en fïetspa-
trouilles.

Inventarisatie
Voorwaarde voor een dergelijke
projectmatige aanpak is, zoals ge-
zegd, de participatie van de bewo-
ners. Het geregelde spreekuur en de
daar te berde gebrachte klachten,
moeten uiteindelijk zorgen voor een
goede inventarisatie van de proble-
matiek, waar dan stelselmatig en ef-
ficiënt aan gewerkt kan worden.

Tussen 1910 en 1930 heeft Heer-
len vanwege de steenkoolindus-
trie een groot aantal immigran-
ten opgenomen. Deze immigra-
tiegolf is niet alleen voor Lim-
burg, maar zelfs voor heel Neder-
land uniek. De verwachting is
dat het Standaardnederlands, zo-
als dat in Heerlen gesproken
wordt, daardoor specifieke ken-
merken bezit waardoor het ver-
schilt van dat in andere steden.
Leonie Cornips wil in aanraking
komen met mensen die zich her-
kennen in een van deze drie
groepen: personen die uitslui-
tend Nederlands spreken, perso-
nen die naast Nederlands ook
Heerlens of Limburgs dialect
spreken en personen die uitslui-
tend Nederlands spreken en
geen Heerlens of Limburgs dia-
lect, maar die wel in een dialect-
sprekend gezin zijn opgegroeid.
Meer inlichtingen worden ver-
strekt door L. Cornips S 020-
-5254656.

HEERLEN - Leonie Cornips,
verbonden aan de Universiteit
van Amsterdam, zal tussen 1989
en 1994 het Standaardnederlands
onderzoeken zoals dat in Heerlen
gesproken wordt. De onderzoek-
ster, in Heerlen geboren, wil over
haar bevindingen een proef-
schrift schrijven.

Op 8 maart zal het wijkteam zich
presenteren aan de bewoners tij-
dens een bijeenkomst (20 uur) in de
Muziekschool aan de Florence
Nightingalestraat. Ook zullen die
avond enkele concrete problemen
op tafel komen en zal er een film
vertoond worden over het voorko-
men van misdrijven.

Ter verbetering van de veiligheid in 'Noord'
Wijkagenten voor Brunssum

Weinig hoop
meer voor
Tamil Ravi
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%r een kleine notitie bij in-. n: dat de Engelsman nog
ar dagen in het Grand

kjj. Verbleef Voorzichtig-
'tw Ue vermeldde het ook
I in Londen.
\^9er overweegt nu Donu*t de droom te helpen.

Diploma
i.llfl J^erlingen van klas 3(11)
V >Jff Cobben/iagencollege
k^&AO in Heerlen zijn in
Remming. De 22 studenten
ty „ y u>ijze van exeperi-
EitfiÜf6 Qan et examen voor
Ittjj P'oma moderne bedrijfs-
\j^ lstratie. Dat is een boek-
\ diploma waarmee

middelgrote bedrijven

i «"tet u>as een experiment
ï^gq 7* hal/ jaar voor het
Hi^'exo.men de leerlingen
rte i eet aan °-i,: e^o:meTl

Sa. " en doeTl> maar et re*
Bes j verrassend. ledereen
11^ a°-gd," vertelt de decaan
\,r Bollen, /n ieder geval
?tii,p 2e leerlingen prima ge-
"^ie erd ew met een gezonde

naar het
\n .f examen, liet grote, be-lJfce dus.

rouwen
V dat u het nog niet
£_ tO , ailr 8 maart is uitgeroe-p-a Internationale Vrou-
S jfl- De Heerlense afdeling
N/je ?nnesty schreef ons een
C<len Qf U)e zouden willen
k" in Amnesty die dagh aandacht zal beste-
?oeliiL de beweging dat niet
KÏ.i doet) aan vrouwen
h,$ d> Colombia, Somalië,
Nmlx Lanka, Singapore en
\r Jri'ca. Vrouwen die zo-
%üe nde ene °P de andere
m zijn. Je moeder
k 1hn dschappen doen en je
)\ £°-r nooit meer terug. Wie
"t £ Zl£h voorstellen?

W? misschien nog min-
Shn v,°°rstellen is dat u zelf"""do rfccfy fc daar iets aan

Nsn7" FSch"en Sarolea-n 5 in Landgraafel ze weet er alles van.

Van onze verslaggever
HEERLEN-Het Algemeen Burger-
lijk Pensioenfonds wil haar werkne-
mers een bijzonder goedkope hypo-
theek aanbieden. Men geeft een kor-
ting van 25 procent op het voor ex-
ternen geldende rentetarief. Deze
regeling is het opvallendste onder-
deel van een uitgebreider pakket,
waaraan alleen nog minister Van
Dijk zijn fiat moet geven.

Raad rekent op steun kasteleins

Kermis Bocholtz op
proef naar centrum

Van onze verslaggever
SIMPELVELD - De vurige plei-
dooien van de fracties Starmans en
Vaessen om de kermis van Bocholtz
definitief te verplaatsen van het Pa-
tersplein naar de Wilhelminastraat
hebben tijdens de gisteren gehou-
den raadsvergadering in Simpel-
veld geen zoden aan de dijk gezet.

Na anderhalf uur bakkeleien ging
de raad met grote meerderheid (10
tegen 5 stemmen) akkoord met het
collegevoorstel om de kermis voor
een proefperiodevan één jaar te ver-
plaatsen.

Concreet gaat een ABP-er bijvoor-
beeld slechts 5,25 procent rente be-
talen als de normale rente 7 procent
bedraagt. Tot nu toe kregen de
werknemers slechts een heel gerin-
ge korting (0,25 of ,030 procent). De
25 procents-korting geldt voor de
1.350 lopende en voor alle nieuw te
sluiten hypotheken. In Heerlen wer-
ken ongeveer 3.000 mensen bij het
ABP. De nieuwemaatregel is moge-
lijk, omdat de ABP-ers niet langer
gerekend worden tot de 'rijksamb-
tenaren', maar tot de meer algeme-
ne categorie 'overheidspersoneel.
Dat biedt de directie meer zelfstan-
digheid. Men heeft daarom gekeken
naar de kortingen die andere grote
bedrijven geven en daar het gemid-
delde van genomen. De maatregel
mag het ABP overigens geen geld
kosten. Men rekent erop dat nu
meer werknemers een hypotheek
afsluiten." Het olifantennummer van circus Krone op het Bekkerveld in 1985. Archieffoto: dries linssen

Wethouder Frijns diende Starmans
van repliek. „Wij staan zeker achter
de verhuisplannen van de kermis.
Als het weer tegenzit, is dat zeker
geen argument om de verplaatsing
tégen te houden. Daar gelden ande-
re normen voor. Maar wij moeten
twee belangrijke zaken niet uit het
oog verliezen. Er is op dit moment
geen financieel inzicht op een even-
tuele definitieve verplaatsing en bo-
vendien heeft niemand kennis kun-
nen nemen van het verkeerscircula-
tieplan. Want de kermis in de Wil-
helminastraat brengt zeker ver-
keersproblemen met zich mee zoals
de doorgang van de brandweer".
De voltallige raad hoopt dat de
kasteleins in Bocholtz ook hun
steentje bijdragen aan het welsla-
genvan dekermis in de 'nieuwe om-
geving.

Meisje (17) zwaar gewond
Van onze verslaggever

VOERENDAAL - Een 17-jarig meisje uit Ransdaal is gistermiddag zwaar
gewond geraakt bij een ongeluk in het buurtschap Barrier in de gemeente
Voerendaal. Het meisje reed omstreeks kwart voor vier op de bromfiets
van Voerendaal richting Klimmen en stak ter hoogte van Barrier plotse-
ling de weg over om de Craubekerstraat in te rijden. Daarbij botste ze op
een personenauto bestuurd door een inwoner van Heerlen die van Klim-
men richting Voerendaal reed. Het meisje moest zwaar gewond worden
overgebracht naar het ziekenhuis in Heerlen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Circus Krone, Euro-
pa's grootste circus, heeft nu al be-
sloten het bezoek aan Heerlen in
juni aanstaande met enkele dagen
te verlengen. Dat heeft de Club van
Circusvrienden in Heerlen bekend
gemaakt. Eigenlijk was Krone van
plan van 26 tot en met 28 juni te ko-
men, maar dat wordt nu van don-
derdag 22 tot en met zondag 25 juni.
In Heerlen vindt ook de Nederland-
se première van de Krone-parade
1939 plaats. ,
Het college van Heerlen heeft toe-

Van 22 tot en met 25 juni

Krone verlengt
bezoek Heerlen
met twee dagen
stemming gegeven voor het circus
om op het Bekkerveld in Heerlen
zijn tenten op te slaan. In september
1985 bracht Krone ook al een be-
zoek aan Heerlen. Toen stond het

circus drie dagen op het Bekkerveld
en trok 23.000 bezoekers.
Dit jaarzullen de eerste wagens van
de circuskaravaan die vanuit Lu-
xemburg komt op dinsdag 20 juni
arriveren. De woensdag erna wordt
gebruikt voor het opzetten van de
grote circustent en donderdag vindt
dan de grote première-voorstelling
plaats, waarna er nogvoorstellingen
gegeven worden tot en met zondag.
Vervolgens gaat Krone naar Am-
sterdam. Heerlen is de enige plaats
in Limburg die wordt bezocht. Een
gepland bezoek aan Maastricht gaat
niet door.

Raadslid Starmans was uiterst te-
leurgesteld in het resultaat. „Het Pa-
tersplein ligt veel te afgelegen om
mensen te trekken voor dit volks-
feest. Nog even en er komt niet één
kermisexploitant meer naar Bo-
choltz. De ondernemers waren una-
niem voorstander van een definitie-
ve verhuizing van de kermis naar
het centrum. Ook de Bovak, de na-
tionale bond van kermisbedrijfhou-
ders, is niet gelukkig met een proef.
Ik heb sterk de indruk dat het colle-
ge niets voelt voor verplaatsing. Stel
jeivoor dat het weer dit jaar tijdens
de zomer- en winterkennis erg
slecht is en dus niemand de kermis
bezoekt. Wat gebeurt er dan? Is de
proef dan mislukt?"
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robreed

Het onvermijdelijke
van de Streekweg 21

door drukbewoonde buurten, over
zwaarbelaste dorpsstraten. Pure el-
lende, dat zeg ik je. Niet alleen voor
de automobilisten, maar ook voor
de mensen die in dergelijke straten
wonen."

„De keuze tussen effectieve door-
stroming van het regioverkeer of
het behoud van natuurgoed, is van-
uit die optiek natuurlijk niet moei-
lijk. Maar het punt is, dat de keuze
die nu gemaakt wordt, op den duur
de verkeerde zal blijken."
En de moderne forens, hij snelde
voort.

21: een wegenproject dat zon twin-
tig jaar geleden uit groeiende ver-
keersnood werd geboren op de te-
kentafels van de provincie Lim-
burg.

Sinds de planologische geboorte is
het plan niet alleen verguisd door
talloze natuur- en milieubescher-
mers, maar ook ernstig betwijfeld
door bestuurders en geldschieters.
Dit jaar echter werd de aanleg van
de weg Sittard-Heerlen onvermijde-
lijk. En daarmee ook het verdwij-
nen van vijf kilometer onbetaalbaar
groen.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Die eenvoudige
boer, die voortploegt op de velden
bij Merkelbeek, hij zegt het zo grie-
zelig treffend.
„Als je nagaat hoe lang het geduurd
heeft,voordat de aanlegvan dieweg
definitief werd; hoeveel protesten
er werden gevoerd; hoeveel proce-
dures er werden uitgevochten.

Wanneer je bovendien op een rijtje
zet wat die nieuwe weg onze ge-
meenschap gaat kosten, of wat er in
de natuur allemaal voor die teerlap
opzij moet, dan mag je met recht
spreken van een lange lijdensweg,
waarvan het ergste leed nog niet ge-
leden is."
En de eenvoudige boer, hij ploegde
voort.

Ook de moderne forens, die dage-
lijks voortsnelt naar Heerlen of Sit-
tard, zegt het zo beangstigend dui-
delijk.
„Ik pendel nu al jaren op en neer" Een lijdensweg, als een wig door het landschap. Tekening: KAREL GERRITS

Gedachten, opgetekend langs de
route van de nog aan te leggen SW 9 Zie verder pagina 17

" Voorafgaande aan de one-man-show van Paul van Vliet werd er in de Heerlense stads-
schouwburg gedineerd. Ook de bekende cabarettier zat aan aan het diner. Naast hem
schouwburgdirecteur F. Bruins. Foto: FRANSRADE

Van onze verslaggever
HEERLEN - De stads-
schouwburg te Heerlen
verzint steeds weer
nieuwe stunts om de
mensen naar het theater
te lokken.Nu worden er
zelfs diners gegeven
voorafgaande aan een
voorstelling. Gister-
avond gebeurde dat
voor het eerst. Paul van
Vliet kwam niet alleen
naar Heerlen om de
mensen vanaf het to-
neel te vermaken met
zijn cabaretprogramma

Nieuwe 'stunt' van de schouwburg

Aan tafel bij
Paul van Vliet

'Een gat in de lucht',
maar ook om met een
aantal Heerlenaren te
dineren. Dat diner vond
plaats in het theaterca-
fé. Het is de bedoeling

dat het 'avant theatre-
menu' ook geserveerd
wordt voorafgaande
aan de voorstellingen
van Seth Gaaikema op 2
maart, van het Ballet

van Vlaanderen op 27
maart en van de staats-
opera uit Lodz op 29
maart. De stadsschouw-
burgdirectie zal telkens
de optredende artiest of
iemand uit het arties-
tengezelschap benade-
ren om deel te nemen
aan de maaltijd. leder-
een kan overigens tegen
betaling mee-eten. Er
moet wel yan tevoren
gereserveerd worden en
als er te weinig belang-
stelling is, dan gaat het
culinaire feest niet
door.



Hoera, de vn
weurd Sara!
Proficiat van

der Dip,
kinger en
Kweekie

£An \ Guillaume Paffen%j*\jf Lena Essers
zijn op zaterdag 25februari 1989 40 jaar in het
huwelijk verbonden.
Dit heuglijkefeit willen wij niet ongemerkt
voorbij laten gaan.

Vit dankbaarheidzal er om 16.00 uur een H. Mis
worden opgedragen in de kerk van St.. Petrus-Maria ten Hemelopneming te
Chevremont-Kerkrade.

Gelegenheid totfeliciteren van 19.00-20.00 uur in
café Rolduc, Zonstraat 33, Kerkrade.

Ons adres: Poyckstraat 30, 6463 BH Kerkrade

Rust nu maar uit
Je hebt je strijd gestreden
Je hebt het als een moedig mens gedaan
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
en wie kan voelen, wat je hebt doorstaan
Rust nu maar uit.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
■ zorg waarmee zij ons steeds heeft omringd, is he-

den na eenkortstondig lijden, in de ouderdom van
61 jaar,van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, schoonzus, tan-
te en nicht

Dieuwke Smit
echtgenote van

Harm Versteeg
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Harm Versteeg
Brunssum: Grietje en Arme

Te Nijenhuis-Versteeg
Saskia, Anneke en Suzanne

Hoensbroek: Luc en Pauline
Versteeg-Noteborn
Guido, Floris en Jeroen
Familie Versteeg

Hoensbroek, 22 februari 1989
Emmastraat 69 a
De rouwdienst, geleid door ds.Krug zal gehouden
worden op maandag 27 februari a.s. om 14.30 uur in
de aula van het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10, gevolgd door de crematie aldaar.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, waar ge-
legenheid tot schriftelijke condoleance in de ont-
vangkamer.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Bezoekuren dagelijksvan 17.30 - 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Wegens 'n sterfgeval is ons kantoor
op maandag 27 februari a.s.

DE GEHELE DAG GESLOTEN
Schoonmaak- en

glazenwassersbedrijf
Versteeg B.V.

Hoensbroek

Heden vernamen wij het overlijden van mevrouw

D. Versteeg-Smit
mede-oprichtster van ons bedrijf.
Wij zullen haar steeds in gedachtenis blijven hou-
den. ,

Alle medewerkers van Schoonmaak-
en glazenwassersbedrijf
Versteeg B.V.
Slakkenstraat 92 Hoensbroek

t
Bedroefd geven wij kennis dat, na een langdurige
ziek-zijn, kalm en vredig van ons is heengegaan,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Mia Broekmans
echtgenote van

Toine Meesen
voorzien van de h.h. sacramenten, op 63-jarige leef-
tijd.

Brunssum: Toine Meesen
Wijnandsrade: Wim en Ella Meesen-Deusings

Brunssum: Truus Meesen
Mike, Renee

Brunssum: Mien en Sjaak Mommen-Meesen
Brunssum: Carla en Jan

van den Brand-Meesen
Marjolein, Stephanie

Brunssum: Ed en Mirjam Meesen-Potma
Familie Broekmans
Familie Meesen

6441 TN Brunssum, 23 februari 1989
Heulenderstraat 91
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 27 februari om 12.00 uur in de H. Vincen-
tius a Paulokerk te Rumpen-Brunssum, waarna
om 13.30 uur de crematieplechtigheid is in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis zaterdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Mia is opgebaard in de rouwkapel van het zieken-
huis te Brunssum, alwaar dagelijks bezoekgelegen-
heid is van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

In de dankbetuigingvan

Elisabeth
Sonnenschein

weduwe van

Laurens Simons
is abusievelijk gezet dat dezeswekendienst op zon-
dag 26 februari is. Dit moet zijn zondag 26 maart.

t
Een beetje.
Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan.
Je zegt: „Ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe .... "

Heden overleed na een langdurige ziekte, toch nog
onverwacht, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hans Verweijst
echtgenootvan

Ellie Fibinger
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Hoensbroek: E. Verweijst-Fibinger
Amstenrade: Ellieke Verweijst

Humphrey en Toon
Hoensbroek: Hanneke Verweijst

Nando
Familie Verweijst
Familie Fibinger

6431 JP Hoensbroek, 22 februari 1989
Mgr. Nolensstraat 72 .
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 27 februari a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Jozef te Hoensbroek-Passart,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Hans wordt bijzonder herdacht in de avondmisvan
zaterdag 25 februari a.s. om 19.00 uur in voornoem-
deparochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 18.30 uur tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Met droefheid, maar in dankbare herinnering aan
al het goede dat wij van haar mochten ontvangen,
delen wij u mede dat van ons is heengegaan, in de
leeftijd van 86 jaar, voorzien van het h. oliesel, onze
lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder, tante en nicht

Bella de Pijper
weduwe van

Martin Senden
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Spekholzerheide: Mien Senden-Roumans
Alken (B): Elly Croux-Senden

Bert Croux
Terwinselen: Hugo Senden

Agnes Senden-Deurenberg
Beitel: Bella Hermans-Senden

Harry Hermans
en al haar klein- en
achterkleinkindern
Familie Senden

Kerkrade, 22 februari 1989
Bejaardenverzorgingstehuis Firenschat
Corr.adres: Laurentiusstraat 60, 6467 CA Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 27 februari a.s. om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Martinus te Spekholzerheide-
Kerkrade, waarna aansluitend de begrafenis op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van zaterdag 25 februari om 18.00 uur in de kapel
van huize Firenschat te Terwinselen.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Heden gingvan ons heen, in haar 95e levensjaar, na
een liefdevolle verzorging in de Verpleegkliniek A
te Heerlen en gesterkt door de h. sacramenten,
onze lieve en onvergetelijke moeder, schoonmoe-
der, oma, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster
en tante

Maria Elisabeth
Beaumont-Creugers

weduwe van

Joannes Hendrikus
Beaumont

Heerlen: S. van Egdom-Beaumont
Schwabisch Gmünd

BRD: J. Beaumont
I. Beaumont-Rensch

Willowdale Ont.
Canada: M. Kortis-Beaumont

P. Kortis
Heerlen: R. Peters-Beaumont
Heerlen: N. Whiffin-Beaumont

R. Whiffln
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Creugers
Familie Beaumont

22 februari 1989
Corr.adres: Röntgenstraat 24, 6412 VH Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
maandag27 februari a.s. om 12.00 uur in de dekena-
le kerk St. Pancratius te Heerlen, waarna aanslui-
tend begrafenis op het r.k. kerkhof aan de Aker-
straat, ingang Groene Boord.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in dekerk, vanaf 11.40 uur.
Avondmis, zondag 26 februari om 18.00 uur in voor-
noemde'kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van de Ver-
pleegkliniek te Heerlen. Gelegenheid tot afscheid-
nemen aldaar, dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken die, op welke
wijze dan ook, blijk van medeleven heeft getoond
bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
vrouw, onze goede moeder en oma

Truus
Weyenberg-Leenen

Arnold Weyenberg
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 25 februari a.s. om 17.30 uur in de St.
Jozefkerk te Broekhem-Valkenburg.

I t
Bedroefd, maar dankbaarvoor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij
ukennis dat toch nog onverwachtvan ons is heengegaan, gesterkt door de
h. sacramenten, onze lieve zus, schoonzus, tante en nicht

" An Jorissen
op de leeftijd van 67 jaar.

Heerlen: M. Kratsborn-Jorissen
J.Kratsborn t

Nieuwenhagen: P. Jorissen
F. Jorissen-Hendriks

Amstenrade: H. Jorissen
J. Jorissen-Nieuwkamer

Heerlen: M. Jorissen
L. Jorissen-Wilmes

Lanaken (B): S. Jorissen
M. Jorissen-Cobben
en al haar neven en nichten

23 februari 1989
Amsterdamstraat 64, Heerlen
Corr.adres: Schelsberg 54, 6413 AG Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehoudenworden op dinsdag 28 februari a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk H. Martelaren v. Gorcum aan de Sittar-
derweg-Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op het kerkhof aan de
Kampstraat te Heerlerheide.
Voor vervoer naar het kerkhof en terug is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk, vanaf 10.40
uur.
Avondmis, maandag 27 februari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
An is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30, Heerlen (ingang St. Antoniusweg).
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak
financieringskantoor

Jorissen
Schelsberg 54, Heerlen

op dinsdag 28 februari a.s.
DE GEHELE DAG GESLOTEN

t
Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons be-
tekend heeft, geven wij u kennis, dat voorzien van
het h. oliesel en na een liefdevolleverzorging in het
verpleegtehuis Schuttershof te Brunssum, op de
leeftijd van 93 jaar is overleden, onze dierbare
schoonzus, tante en nicht

Anna Maria Frijns
echtgenote van wijlen

Johannes Driessen
Familie Frijns
Familie Driessen

Brunssum, 22 februari 1989
Verpleegtehuis Schuttershof
Corr.adres: Pingerweg 6, 6361 AL Nuth
Deplechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis zal plaatshebben zaterdag 25 februari a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Mauritius te
Schin op Geul.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condole-
ren zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal vrijdag 24
februari om 19.00 uur de avondwake gehouden I
.worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul.
Bezoek dagelijks van 18 tot 19 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Voor uw deelneming in het verlies en bij de begra-
fenis van onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder

Anna Gertrudis
Frenken-Evers

willen wij u oprecht danken.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

St. Odiliënberg, februari 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 25 februari a.s. om 19.00 uur in de basiliek van
deH.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus te St. Odiliën-
berg.

tLucie Bierman*'
weduwe van 'Verhaegen. CojJ
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Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat heden is overleden in de ver-
pleegkliniek te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken in de gezegende leeftijd van 96
jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en
omama

Maria Hubertina
Colette Bemelmans

weduwe van

Jean Joseph De Wever
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Indonesia: Br. Octavianus De Wever
Spijkenisse: H.M. Reuter-De Wever

Beek: C.P.M. De Wever
A.J.M. De Wever-van der Heijden

Australië: C.G.M. De Wever
S. De Wever-Green
en al haar klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, 21 februari 1989
Corr.adres: Hubertusstraat 63, 6191 PB Beek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 25 februari a.s. om 12.00uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Weiten-Heerlen,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de Chapelle Ar-
dente van de verpleegkliniek te Heerlen, dagelijks
van 14.00 tot 16.00 uur.

Dankbetuiging
Het van een hechte vriendschap getuigende inten-
se medeleven bij het overlijden en de begrafenis
van mijn man en onze vader

Jos Daniels
heeft ons veel kracht gegeven.
Het enorme verlies van Jos is hierdoor enigszins
draaglijk geworden. Voor dit medeleven willenwij
gaarne eenieder van harte dankzeggen, in het bij-
zonder de sjtadssjötterie St. Rosa, de stichting
Charles Beltjens, bestuur Veldeke kring Sittard en I
de Omroep Limburg.

Tonny Daniels-van Kessel
Patricia en Caroline

Sittard, februari 1989
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de
zeswekendienst welke zal plaatsvinden in de deke-
nale kerk van St. Petrus (grote kerk) te Sittard op
zondag 26 februari 1989 om 11.30 uur.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van
deelneming, ons betoond bij het overlij-
den en de crematie van onze moeder en
oma

Catharina
Sij stermans-Krings

betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Sijstermans

De zeswekendienst en tevens de tweede
jaardienst voor Peter Sijstermans zal
gehouden worden op zaterdag 25 februa-
ri a.s. om 18.30 uur in de Jozefen Norber-
tuskerk te Rolduckerveld-Kerkrade.

Dankbetuiging
Voor de warme en hartelijke blijken van medele-
ven, ondervonden bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze moeder, schoonmoeder en oma

Maria Helena
Kroes-Bergervoert

betuigen wij langs deze weg aan u allen onze harte-
lijke dank.
Ook voor de vele h. missen zijn wij u erkentelijk.

Kinderen kroes en kleinkinderen
Heerlen, februari 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 25 februari 1989 om 19.00 uur in de St. Jo-
sephkerk te Passart-Hoensbroek.

Dankbetuiging
Onze oprechte dank en waardering betuigen wij
aan iedereen die op welke wijze dan ook heeft bij-
gedragentot het verzachten van ons verdriet bij het
heengaanvan onze lievemoeder, schoon- en groot-
moeder

Alojzija
Kenda-Mlekuz

Onze bijzondere dank gaat uit naar het verplegend
personeel van het verpleeghuis Schuttershof afde-
ling „de Berk" te Brunssum.

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, februari 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden op zon-
dag 26 februari a.s. om 10.00 uur in deparochiekerk
H. Gerardus Majella te Heksenberg-Heerlen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijkte
bedanken voor het medeleven, ons betoond bij het
overlijden en de crematie van mijn zorgzame echt-
genoot, onze vader, schoonvader en opa

Frans Laven
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Finy Laven-Amkreutz
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, februari 1989.
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 26 februari a.s. om 10.00uur in de parochie-
kerk van St. Martinus te Spekholzerheide.

De eerste jaardienst voor mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

Frans Roufs
zal worden gehouden op zondag 26 februari a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk St. Jozef te Heerler-
baan.

Mevrouw T. Roufs-Vroomen
Kinderen en kleinkinderen

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon"
bedanken voor de vele blijken van medelefwij mochten ontvangen bij de begrafenis va"' t
lieve echtgenooten vader

Wiel Curvers f]
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

G.R. Curvers-van Burg, Kinderen en kleinkinde**'
De plechtige zeswekendienst vindt plaats o?'
dag 5 maart om 11.00 uur in de kerk van S
Evangelist te Hoensbroek. h

I : d!'De plechtige eerste jaardienstvoor mij>j f \echtgenote, onze moeder, schoonmoede (

oma

Christien Erkens .;
i

zal plaatshebben zondag 26 februari a;8*! *<
11.00 uur in de St. Pauluskerk te Sittard'"
brichterveld.

W. Schager f *kinderen en kleinkind' [>

: diEnige en algemene dankbetuir
.■ ■" I

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoo^j t
bedanken voor de overweldigende belangs Jj 'in de kerk, de vele brieven, h. missen en K
blijken van medeleven, die wij hebben ont*^ |
bij het overlijden en debegrafenis van mijn e
noot, onze vader, schoonvader en opa
:

Sjef Pappers
betuigen wij langs deze weg onze hartelijke

Familie Pappefs
Mechelen, februari 1989 j

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zatej" j
februari 1989 om 19.00 uur in de parochie" )
Mechelen. i*A\

Te k. MAHONIE ronde ta-
fel met 4 stoelen.Pr. ’ 250,-.
Tel.: 045-254016.
Te k. COMMUNIEJURK
Sissy-model en hoepel,
maat 134-140. Nieuwpr.
’BOO,-. Vr.pr. ’350,-. Tel.:
045-229560.
Te k. antieke PIANO,
’600,-. Tel.: 722735.

Te k. mooi WANDMEU-
BEL 2/72 m breed. Pr.
n.o.t.k. Tel. 04492-3822.
Eiken bar 2 mtr. met rood-
koperen tap- en bierkoeler
’2500,-. 045-318549.
Te k. laag notenhouten
HALKASTJE ’ 75,-; noten
miniset Queen-Ann ’60,-;
halstoeltie ’ 25,-; 2-pers.
eiken ledikant 150x200 met
spiraal en matras ’200,-;
Peugeot racefiets 10 versn.
’250,-; radio-pick-up com-
binatie met boxen ’ 125,-;
geheel compl. super-8-film-
apparatuur, camera, projec-
tor enz. ’400,-; Heuvel-
straat 32, Meers, vrijdag na
18.00 uur.
COMMUNIEJURK met
toebeh.. Sisi-model. Prijs

’ 300,-.Kissel 29 Heerlen.
Voordeligte k. KEUKE-
NINVENTARIS: 4-pits
kooktafel en 4-pits fornuis
met warmkast Quatfas;
grote Atag bain-marie; Va-
lentine fnteuse 2-pots (380
V); rvs-eiland of wandaf-
zuigkap 2.70 mtr. Alles in
zeer goede staat. Te bevr.
04455-1950.
Te k. eiken BANKSTEL
2-zits + 2 stoelen. Pr. n.o.t.k.
Witte salontafel (betegeld).
Vr.pr. ’ 100,- z.g.a.n., Luxa-
flex 3 stks. Zeskant 38
Heerlen. 045-727546.
Te k. DIEPVR.KIST als
Nieuw ’275.-; bankst. wit
gelakt stof blauw 2x2 +l-zit

’ 175,-; Sittarderweg 32
Heerlen.
Te k. POORT (geg.) 2 mtr.
br., 2.50 mtr. hg.’ 300,-;Tel.
045-315825.
Te k. prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker
of AEG met garantie. 045-
-314914.

U KUNT ZICH NU HEEL WAT , \
TOEKOMSTIGE ZORGEN BESPAREN;
Zo ligt dat bij uitvaartvoorzieningen. Dat kan b.v. via e^
deposito-storting. Dat is
nü fiscaal aantrekkelijk jt
en u laat straks geen r " J _-
zorgen achter. gÊZ/ > Unaemafl
Ook inschrijving is p^ Uitvaartcenti^ :mogelijk. Vraag naar \~-~~ ,
Onze adviezen. Bel Stationsstraat 6, 6372 GS Landgra* 3'

Spoorsingel 4.6464 AA Heerlen- \Einderstraat 53, 6461 EM Kerkrade^ ,
Telefoon (045) 724808/31 31 97/463 1*/,

Zj;.a.n. blauw/grijs^BANK-
ST. 2+3 zitsb. tel. 045-
-721268.
Te k. als nieuw DIEP-
VRIES ladenkast lVz jr.
oud, tel. 045-222084.
Te koop mooi klassiek
BANKSTEL (3-1-1 zis)

1 ’ 495,-; Mechelse eettafel en. 4 stoelen ’595,-: klassiek
2-zits ' bankje ’ 375,-. Tel.
045-228433.
Thomas WASKOLOM a.
nw. ’750,-; Sveda kassa
electr. ’200,-; 2 houten
toonbanken’ 100,- p.st. Tel.
045-212995.
Tek. dames- en heren leren
p.w. JASSEN ’149,- en

’ 179,-; joggingpakken
’39,-; trainingspakken po-
luline v. ’ 119,- nu ’ 69,-,
groot ass. Crincle en Trilo-
bal v.a. ’ 69,-. Sport en vrije-
tijdsdiscount H. Veld, ör.
Nassaustr. 26, Heerlen.
Te k. AEG TURNAMAT S
wascombinatie ’275,- met
6 mnd. garantie, tel. 271036.
Fa. J.MERTENSRecyling.
In- en verkoop, ijzer, meta-
len, stenen, tegels, hout en
isolatieplaten, glas, papier,
lompen en autowrakken,
tevens te koop openhaard-
hout (berken) Burg. Coon-
enlaan 42, 6373 TN Land-
graaf, tel. 045-320469.
Te k. blauwe CONIFEREN
1.50-1.70 m. hoog ’ 14,- p.st.
Tel. 04492-2258.

HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818. .
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde Tegel-
vloeren met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.
Voor VAKBEKWAME be-
hang- en schilderwerk-
zaamheden: tel. 045-210020.
Uw BOEKHOUDING per
computer. Belast.aangifte
enz. Vakk., accuraat, ver-
trouwd. Voordel, tarief,
Buro Kerckhoffs. Tel. 045-
-417144 (ook na 18.00 uur).
Vakbekwame DAKDEK-
KER zoekt klusjeswerk.
Tel. 045-218299, b.g.g.
217254.

1NEW LOOK B-V:*A'berg. GevelreinUL-tö;
kappen, voegen, ■?,-3J'
huur. Tel. o*> j
312709. _^0]
Bost VERWAR^rf'Romeinenstr. 8, *y,
W. Sanitair, gas,
badkamers, noie'^ly
werk. Tel. 045:41gg/
TUINVERZORöist''
snoei, aanleg, all,^
foed werk, niet ° .72093 na 18 uur^jpi
Man 50+ met
voor ieder en „«<s>
schikb. Tel. 045-^
18 uur. _^0)
Voor al uw Sl^JTERWERK en st^lwerkzaamheden-
-216666. __^--*7,
TV-ANTENNES
all-in 5 jr.garantJ^.),
reparaties door bjsy
burg. Géén voogg ,Kocïien, 045^4}^
Gevr. VOEGWf^jf
gevels uitkappeP.ginf
gen (ook rein«j:nieuwbouw. * J
724745. __—-ifiiï
J.man zkt. "^M
huish. of andere .Wi
ste. Tel. 045-7J> ),

18.00 uur. ____^<^g*j
OPRITTEN en ter stf*|
klinkers of sierVjjV. '
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„Vanaf '71 toen het LD de editie
Midden-Limburg opstartte, heeft de
krant meegeteld in de informatie-
voorziening. Daarin ligt een groot
deel van het genoegen van de jour-
nalistieke arbeid", zegt hij zelf. En
velen zagen de door hen toegespeel-
de informatie bij hem in vertrouwde
handen. Een breekijzer in de stads-
vernieuwing van Roermond, weet
Thorn Hoofwijk, oud-voorzitter van
de ondernemersvereniging.

Van onze verslaggever
BAEXEM - Als gevolg van de
warme winter is de vraag naar
rookworst de afgelopen maan-
den „dramatisch gezakt". Tot
die vaststelling kwam gisteren
in Baexem tijdens de algeme-
ne vergadering van het district
Limburg van de Coöperatieve
Vereniging voor Veeafzet en
Vleesverwerking (Coveco) drs
B.J. Constandse, directeurvan
die coöperatie.

?TRICHT - De rechtbank van
l, cht heeft een van poging totJ 3!? verdachte man vrijgespro-
paan drugsverslaafde 41-jari-, ?ou eind november vorig jaar

hebben neergeschoten
p Consultatiebureau voor Al-en Drugs.

Machte van
schietpartij
gaat vrijuit

jj 'icier eiste twee weken gele-
ien gevangenisstraf van drie
Ije advocatevan B. voerde ech-

dat deze straf onterecht zou
5* 2ou het pistool waarmee hij
[^lis verwondde namelijk van.Rebben afgepakt waarna het
u6eluk afging. Dat de politie B.i^er zag was volgens haar dan
tjp.uist. De rechtbank volgde
k e'dooi van de advocate; menJ*de bewijzen niet overtuigend

S en B. was vrij om te gaan.

Minister mikt
ooralop grote

bedrijven
"ervolg van pagina 1

door hans toonen

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat
Cavee Coveco - in feite de aanvoer-
organisatie - in 1988 voor ’ 1,3 mil-
jard aan vee heeft omgezet en dat
Coveco BV in 1988 voor ruim ’ 800
miljoen aan vlees heeft verwerkt en
afgezet.

" Journalist Jan A.C. de Klerk die per 1 maart zijn loop-
baan bij het Limburgs Dagblad afsluit.

Foto: JEROEN KUIT

LD-journalist
Jan de Klerk

neemt afscheid

Brabander van geboorte, raakte hij
in 34 jaar verknocht aan Limburg
waar hij op tal van terreinen zijn
licht liet schijnen, onder meer op de
ontwikkelingen van herindeling,
gewestvorming, ontgrindingen en
politie en Justitie.

Voor Coveco BV betekent dat een
omzetstijging van tien procent; voor
Cavee Coveco een „stilstand in de
groei". Er werden in 1988 2.790.000
vleesvarkens en 2.561.000 biggen
aangevoerd. Dat is 40.000 slachtvar-
kens en 30.000 biggen minder dan in
1987.

Gemeenschap
De spaarzameresterende tijd inves-
teerde Jan deKlerk - en nog - in ac-
tiviteiten voor de gemeenschap. Zo
was hij begin zeventiger jaren bc.
trokken bij de eerste lokale omroep
van Nederland in Melick/Herken-
bosch. In Roermond behoort hij tot
de culturele stichting Overkwartier
en de werkgroep die in het stads-
park Hattem het nationaal Indië-
monument '45-62 tot stand heeft ge-
bracht. Ook voor de stichting
'Vastelaovesoptocht Remunj' heeft
hij zijn verdiensten.

De afscheidsreceptie van Jan de
Klerk vindt plaats in het bedrijfsres-
taurant op het hoofdkantoor van het
Limburgs Dagblad in Heerlen, van-
daag tussen 16.30 en 18.30 uur.

René Roosjen

„In relatie tot de branche hebben
wij het heel behoorlijk gedaan", oor-
deelde drs Constandse. „Maar ge-
zien het geïnvesteerd vermogen is
het positief resultaat te gering.
Daarom zal versneld naar volume-
groei worden gezocht, eventueel in
samenwerking met andere coöpera-
ties en/of particuliere ondernemin-
gen"." Hugo Claus (rechts) op de set in het Vlaamse Kobbegem,

waar zijn boek omtrent Dcc Dcc verfimd wordt onder de
titel Het Sakrament.

Foto: PETER DEJONG

ROERMOND - In het Limburgs
Dagblad stond in 21 jaar tijd boven
ontelbaar veel artikelen 'door Jan
A.C. deKlerk. Vanaf 1 maart zal het
ongetwijfeld heel wat lezers opval-
len dat die naam in de krant niet
meer terug te vinden is. Jan A.C., zo-
als zijn collega's hem kortweg noe-
men, gaat met de VUT.
Hij is 62 jaaren had al een jaar eer-
der voor de VUT kunnen kiezen.
„Dat doeteen journalistniet die van
de vrijheid van meningsuiting en
drukpers zijn vak gemaakt heeft.
Het pleit trouwens voor de beroeps-

groep dat niemand die ik ken eerder
dan nodig gestopt is."

Politie en Justitie. Dat specialisme
heeft Jan de Klerk vertaald in
nieuws- en achtergrondverhalen.
Sec nieuws van alledag, maar ook
spraakmakende verhalen. Het
meest sprekende voorbeeld was -„in goede samenwerking met de
collega's" - de landelijke primeur
van de wapenvondst in 'De Bede-
laar' in Heythuysen. Het verhaal
stond in de krant, voordat de minis-
ter-president in de Tweede Kamer

Inleveren
JefKetelaars, de met 185 van de 200
stemmen herkozen voorzitter van
het districtLimburg van de Coveco,
kwam in zijn jaaroverzicht tot de
vaststelling dat de varkenshouders
in 1988 „flink hebben moeten inle-
veren. De opbrengstprijzen zakten
met ’ 0,17 per kg. voor de vleesvar-
kens en ’ 3 per big"

RIAGG's voelen weinig
voor aanstellen pastor

bister heeft er trouwens niet('aPeloze nachten van dat klei-
. naar België uitwu-
if at is volgens hem geen ramp
( eds meer grote bedrijven zich

el in Limburg vestigen. Als
L^den noemde hij zogenaam-
.[j?eure projecten' als de Dynee-
ifjj rek in Heerlen en een aantal
J^n in Kerkrade die, niet innst dank zij forse overheids-. ' voor Limburg hebben geko-

K 'peker, elke baan die verloren
5,s er in principe één te veel,
\ gr°te bedrijven kunnen dat
f *jn belangrijk deel compense-
'aWus De Korte.

'Naar de hel
met Chomeini'

Hugo Claus over affaire Rushdie:

„Grillig" noemde hij het prijsbeeld
in 1989. „Er was sprake van op- en
onderbiedingen. Een verhoging van
de roepprijs was het gevolg van de
Slag om het Varken. Ook Coveco
moest mee in de prijzenslag, maar
tot paniekvoetbal liet zrj zich niet
verleiden".

je niet voor ieder gebiedaparte hulp
kunt bieden. Vaak vraagt het pro-
bleem toch om een gezamenlijk
aandacht", aldus een woordvoerder
van hetRIAGG in Sittard.

zei het niet hardop,
niJ vindt dat Limburg langza-

L'ld begint te klagen op gezon-
„Als het in derest van Ne-'

t^ü net zo goed zou gaan als in
ij u,^g, dan waren we al een stuk
r^ " zei De Korte veelbeteke-

HEERLEN - De Regionale Instel-
lingen voor Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg voelen weinig
voor het dringende verzoek van.de
Kerkgenootschappen om meer
godsdienstige verzorging voor
cliënten te bieden. Ook de NVAGG,
de vereniging van de RIAGG's, ziet
daar niets in.

Volgens mr F.H.M, van Spaen-
donck van de Commissie Interkeil-
-kelijk Contact in Overheidszakeh
(CIÖ) is er geen sprake geweest van
druk op de RIAGG's. Het CIO vere-
nigt achttien christelijke en joodse
kerkgenootschappen in Nederland.

religieuze verzorging te krijgen. Dit
in tegenstelling tot ziekenhuizen,
waar patiënten vaak aan het bed ge-
kluisterd zijn. Bovendien, zo zegt de
NVAGG, betaalt de overheid wel de
kosten van een geestelijk verzorger
in een ziekenhuis en niet die van
een pastor bij een RIAGG. „Het zou
dus een onverantwoorde aanslag op
ons budget betekenen."

valt echter de razernij die mij ten
deel viel, in het niet. Iran is een
land met een grote passie voor
haat en onredelijkheid. Terwijl
België toentertijd vol zat met be-
zadigde burgers die onrustig rea-
geerdenop iets wat op godslaste-
ring leek," verduidelijkte hij gis-
teren tijdens een onderbreking
van de filmopnames in Kobbe-
gem.

Tenslotte hield voorzitter Ketelaars
een pleidooi voor meer en beter
„merkvlees", „opdat Coveco ook na
1992 voldoende vertrouwen en per-
spectief biedt".

KOBBEGEM - Van Hugo Claus
mogen alle fanatieke Moslims in
de hel branden. „Uiteraard inclu-
sief Chomeini," meent de meeste
gelezen en uitbundig bekroonde
Belgische schrijver als reactie op
de schaamteloze aansporing van-
uit Teheran tot het vermoorden
van Rushdie vanwege diens
bestseller 'Satanische Verzen.

Overvaller
ontsnapt

hl'k 1 gezien die uitspraak kwam
\ ndreiking van de minister on-
lf5 *c"t. CDAer Frissen sprak

ar> een beleidswijziging.

Op dit moment zijn in Nederland
drie pastores in dienst bij het
RIAGG, in Heerlen, Utrecht en Am-
sterdam. De NVAGG zegt dat van
de kant van de kerkgenootschap-
pen wordt geëist dat er in alle 58
RIAGG's een pastor komt werken,
zoals dat ook in ziekenhuizen het
geval is.

Hugo Claus, die momenteel in
het Vlaamse Kobbegem druk
doende is met de verfilming van
zijn boek 'Omtrent Dcc Dee/Het
Sakrament', vindt „dat alle reli-
gieuze fanatiekelingen van de
aardbodem mogen verdwijnen."

„Onze contacten hadden veel mee>
het karakter van een inventarisatie
van de personele en financiële mo-
gelijkheden op dit gebied", aldus
Van Spaendonck. Wel wijst hij erop
dat de kerkgenootschappen het be-
treuren dat er „geen enkel contact"
meer bestaat tussen de ambulante
geestelijke gezondheidszorg en de
kerken.

Gezamenlijk
Bij het RIAGG in Sittard wordt wel
eens gekozen voor de aanpak van
een hulpverlener en van een domi-
nee of pastor. „Er zijn verschillende
probleemgevallen die kunnen lei-
den tot het inschakelen van profes-
sionele hulp. Bijvoorbeeld oorlogs-
slachtoffers, vluchtelingen doven of
blinden, om er maar een paar op te
noemen. De kans is altijd groot dat

Volgens de paar pastores die werk-
zaam zijn bij een RIAGG, zijn hun
collega-hulpverleners vaak weinig
deskundig op religieus gebied, al-
dus de woordvoerder. De RIAGG's
vinden dat hun cliënten mobiel ge-
noeg zijn om buiten de instellingen

# Door de milde winter is de ver-
koop van rookworst gestagneerd.

>C*jL -De 30-jarige Eric S. (30),
\n' van minstens één Securi-
VJ"^» is gisteren met zijn Ne-
S ie vriendin Saskia T. ge-
|Jv " *. zou volgende week vrij-
jliju °r de raadkamer moeten ver-
'k.-. 11 onder verdenking van be-

kij de overval op een
">0?-geldtransport op 30 de-
stl |J. ln Borgworm. S. ontsnapte

£J door de Luikse politie van
'% t?tin'gevangenis naar zijn
\tiLSe woning werd gebracht.
"H dj °eloofd enkelekoffers te to-
Hr,e m ziJn huis zou verbor-gden.

Hypocrisie
Toch bespeurt Claus ook een
lichte mate van hypocrisie in de
verontwaardiging in Nederland
over de onverdraagzaamheid
vanuit de Moslimwereld tegen
het Westen. Verwijzend naar de
pers-presentatie van 'De
Zwaardvis', zijn boek dat tijdens
de komende week gratis wordt
uitgedeeld, verzucht hij: „De eer-
ste vraag die toen gesteld werd,
was of in een land dat geregeerd
wordt door het CDA het boeken-
weekgeschenk wel geschreven
mag worden door een notoire
atheïst als Claus..."

Even is er ironie als hij opmerkt
dat „drie miljoen dollar beloning
wel veel is voor een schrijver."
Maar dan vervolgt hij bloedse-
rieus: „Je moet devijand met zijn
eigen wapens bestrijden. In deze
hysterie wensen zij andersden-
kenden naar de hel. Dan moeten
wij er voor zorgen dat zij in hun
hel terecht komen."

Humor
Temidden van de opwinding
rond het bloedgeld op Rushdie
blijkt Hugo Claus zijn markant
gevoel voor 'galgenhumor ech-
ter niet te hebben verloren. Dat
Rushdie vanwege Chomeini's
oproep tot moord nu voorlopig
niet meer de deur uit kan, vindt
Claus niet erg. „Dat binnenzitten
is juist goed voor een schrijver."

Overigens is Hugo Claus samen
met Jules Croiset komende zon-
dag te gast in het Vpro-program-
ma van Adriaan van Dis.

Verketterd
De commotie rond Rushdie's
'Satanische Verzen' herinnert de
onder meer met de Prijs der Ne-
derlandse Letteren onderschei-
den Hugo Claus aan de jaren zes-
tig en zeventig waarin de auteur
zelfverketterd werd om provoce-
rende werken zoals 'Massche-
roen' en 'De Wangebeden'. Beide
werden zowel in België als in Ne-
derland ervaren als godslaster-
lijk.

*W, °ngeboeid zijn woning bin-
i *na u' Koffers toonde hy niet,

t nÜ van een onbewaakt
W "S gebruik om het hazepad te
">de" "y opende het grote raam

Aa orzrJde en stapte naar bui-
\£^genomenwordt datS. in de
Jeht ~,ellijke buurt werd opge-
SaJi r zi Jn Nederlandse vrien-

'richt 3 T* Het tweetal vluchtte in
V "hg van de Nederlandse

Vleesfabriek
wordt al in

juni opgestart
Van onze verslaggever

BAEXEM - Doordat afgelopen
winter goed is kunnen worden
doorgebouwd, de nieuwe
vleesfabriek van Coveco in
Weert reeds in junikunnen Wor-
den opgestart. De officiële ope-
ning vindt in september plaats.

Die mededelingen deed gisteren
tijdens de algemene vergadering

van het district Limburg van de
Coöperatieve Vereniging voor
Veeafzet en Vleesverwerking in
Baexem Coveco-directeur drs
B.J. Constandse.

In de nieuwefabriek op het indu-
strieterrein Boshoverheide, die
een investering van ’ 25 miljoen
vergt, kunnen 700.000 varkens
per jaar worden geslacht tegen
350.000 in de huidige fabriek aan
de Molenveldstraat in Weert.

In de nieuwe fabriek zullen de
vers-vlees-activiteiten van Cove-
co worden geconcentreerd, ter-
wijl de Divisie Vleeswaren en de
Divisie Slachtproducten in Bor-
culo en Twello hun activiteiten
ontwikkelen.,Bij wat nu gebeurt met Rushdie

Het regionaal orgaan verkeersvei-
ligheidLimburg zal zich in de prak-
tijk gaan bezighouden met het ver-
zamelen en inventariseren van ver-
keersknelpunten. De rijksoverheid
heeft voor de aanpak van projecten
en campagnes een bedrag van twee
ton uitgetrokken. Of de provincie
daarbovenop nog geld vrij maakt, is
nog niet duidelijk.

Macintosh wil alsnog
rijksbijdrage voor
werktijdverkorting

(ADVERTENTIE)

A Open universiteit
Zaterdag 25 februari 1989

van 10.00 tot 14.00 uur

OPEN DAG |
Informatie over

Kort-hoger-onderwijsprogramma's op het gebied van:
informatica, bedrijfskunde en financieel-economisch

overheidsbeleid.

Mr I__r>wd r**d Studiecentrum Sittard
Rosmolenstraat 34

T%JF %JJL 6131 HZ Sittard,
46450 Telefoon 04490-25656

Provincie krijgt regionaal
orgaan verkeersveiligheid

Tegelijk met de officiële installatie
van het ROVL gaan in Limburg de
eerste campagnes van start om de
verkeersveiligheid te bevorderen:
op stads- en streekbussen, in bio-
scopen, op scholen, bij snelheids-
overtredingen en via rijschoolhou-
ders. Dat gebeurt in het kader van
de landelijke actie om het aantal
verkeersslachtoffers met 25 procent
terug te brengen.

Bij Macintosh werd op 1 januari
1986 de 36-urige werkweek inge-
voerd, maar een verzoek om een
overheidsbijdrage werd afgewezen.
Dit omdat het besluit om 36 uur te
gaan werken al was genomen voor-
dat deregeling van kracht werd.

DEN HAAG/STEIN - Macintosh
NV in Stem wil alsnog een subsidie
van de overheid voor het invoeren
van werktijdverkorting in 1986.
Daartoe is een procedure bij de
Raad van State aangespannen. In
december 1985 werd een regeling
van kracht diehet invoeren van kor-
tere werkweken moest stimuleren
teneinde arbeidsplaatsen te schep-
pen.

De vertegenwoordiger van Macin-
tosh zei gisteren tijdens de hoorzit-
ting bij de Raad van State dat al fti
augustus 1985 een brochure weed
verspreid waarin de regeling min ef
meer werd aangekondigd. Mede
naar aanleiding van die brochure
nam Macintosh de stap.
„Maar vooruitdenken mag kenne-
lijk niet van de overheid", aldus de
woordvoerder. De zegsman van het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid hield vol dat de
regeling pas eind december 1985 oï-
ficieel van kracht was geworden.
Het laatste woord in deze kwestie is
aan de Raad van State, die waar-
schijnlijk in april uitspraak zal
doen.

Het ROVL wordt gehuisvest in het
gouvernement. Vier ambtenaren
zullen voor het nieuwe orgaan gaan
werken, twee van de provincie en
twee van Rijkswaterstaat.

I^. an onze verslaggever

kfrev "**'*' ~De coördinatie bij
fblij.^ntie van verkeersongeval-
i <W,. nogal eens spaak te lopen.
,"%* wat aan te doen wordt in
i^'ricf' iri nav°lging van andere

B
es 'n het land, een nieuwe

h 1 dip °Pgericht die zich speciaal
r fegi Coordinatie gaat belasten:!'<!li°ïaal orgaan verkeersveilig-
S burg- Volgende week, op 1
l l6het orgaan officieel in
%Kr geroepen door minister"ty >^oes van Verkeer en Water-

Het regionaal orgaan verkeersvei-
ligheid (ROVL) zal behalve een
coördinerende rol, in de provincie
ook een adviserenderol over veilig-
heidsmaatregelen gaan spelen en
projecten gaan stimuleren om de
veiligheid op de wegen te bevorde-
ren. „Het ROVL wordt primair een
aanspreekpunt," zegt deputé Hil-
horst, die het orgaan gaat voorzit-
ten.

Nog dit jaar moet het ROVL een
werkplan gaan maken waarin de ac-
tiviteiten worden vastgelegd. Vol-
gens ROVL-secretaris J. Heuschen

moet daarbij gedacht worden aan
allerlei campagnes, bijvoorbeeld
richting landbouwverkeer. Of rich-
ting scholen waar, aldus Heuschen,
de verkeerseducatie door de bezui-
nigingen behoorlijk in het slop is
geraakt.

In het nieuwe orgaan zijn, net zoals
in de andere provincies, de 'wegen-
beheerders' (provincie, gemeenten)
vertegenwoordigd, evenals particu-
liere organisaties die zich met ver-
keersveiligheid bezig houden
(VVN, ENFB). In Limburg is ver-
der, in afwijking van andere provin-

cies, het onderwijs afgevaardigd.
„We vinden dat het ROVL een be-
langrijke educatieve functie moet
hebben," aldus deputé Hilhorst.

Prioriteit
De oprichtingvan het ROVL neemt
geen verschuiving van verantwoor-
delijkheden met zich mee. Die be-
houden Rijkswaterstaat, provincie
en gemeenten. Hilhorst: „Maar ad-
viezen van het ROVL zouden ertoe
kunnen leiden dat zij andere priori-
teiten stellen."

volstond met de opmerking geen
bijzondere mededelingen te doen in
het belang van de veiligheid van de
Staat. Wapens, munitie, compleet
met handleidingen voor verzets-
strijders lagen daar in Heythuysen
ander de grond, wist het LD te mel-
den. De landelijke pers volgde.

Kenner
Na acht jaar Algemeen Dagblad,
kwam Jan de Klerk bij het Lim-
burgs Dagblad. Gevraagd, om als
kenner van Midden-Limburg het
'hot news' en de 'krenten uit de pap'
te leveren. Dat heeft hij al die jaren
gedaan in de kwaliteit van chef-edi-
tie Midden-Limburg, korte tijd ook
in de Westelijke Mijnstreek, en later
als chef-redacteur en nieuwsdienst-
verslaggever vanuit Heerlen.

Coveco zoekt versneld naar volumegroei

Vraag naar rookworst
'dramatisch gezakt'
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Gratis af te halen BRAND-
HOUT v. allesbrander. Ber-
gerstr. 168. Maastricht.
Houten SCHUIFLADDER
te k. 9 mtr., uitsch.baar. Tel.
045-322021.
Te k. massief eiken TAFEL
90 x 1.75. Te bevr. tel. 045-
-750372.
Te k. compl. ZITKAMER
middel eiken 3-1-1, bouclé
beige: sal.tafel 1.000, hoek-
taf. 80x80 cm., hg. 40 cm.;
stereomeubel ngt, 70
cm.x1.20x0.47, open boe-
kenkast 2.10x0.83x0.30,
3-del. miniset 0.50x0.35 en
krantenbak met lade, alles
z.g.a.n., alles in een koop

’ 5500,-, tel. 045-727277.
BANKSTEL eik 375,,-;
slappk. 450,-; eeth. eik.
37a,-; bankstel leer 375,-;
bankstel stof 200,-; verder
antiek, kasten, barol enz.
Kouvenderstr. 208,
H'broek.
Te k BADDOUCHE-
WAND en badkamergarni-
tuur en medicijnkastjes en
fietsstoeltje tev. Perzisch
tapijt en berber. TeL: 045-'
718918.
Aanbieding VLOERTE-
GELS. Duits fabrikaat, le
keus, ’27,50 p/m2. Lijm en
voegsel en btw inbegrepen.
Tegelhandel Janssen, De
Hut 7, Gulpen. 04450-1970.
Te k. mohair, beige BANK-
STEL 3-1-1, Lg.st. pr. ’ 750,--; 045-241918, na 18.00 uur.
IJSKAST 95,-: gasforn.
100,-; diepvr. 190,—; wasaut.
195,-; el. fornius, nieuw
250,-: AEG wascomb. 250,-.
Tel. 045-725595.
Te k. WINKELWAGEN
SRV merk spikestal, m.
Opel motor in orgin.staat
met koeling, tandemasser,
kleine wieltjes 9x2.20
gesch. als rijdende winkel,
camper of marktwagen
APK tot '90 laadvermog.
2500 kg., pr. ’4950,-, tel.
045-323178.
Eiken BANKSTEL m.
kuipkussens vr.pr. 725,-;
eiken eethoek rond vr.pr.
675,-; massief eiken buffet-
kast 1.40 mtr. hg. iets moois
vr.pr. 1850,-; pracht eik. t.v.-
videokast vrjsr. 725,-, zwaar j
eik. salontafel vr.pr. 325,-,
045-323830.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankst.; barokstijl eet-
hoek; enk. perz. tap. Alles
als nieuw. Tel. 045-223094 of
323751.

Keukens
Tegen zéér lage prijzen.
Showroomkeukens uit fail-
lissementen, inruilkeukens
en losse kasten.

Keuken
Trade Mark

Nieuwstr. 25, Hoensbroek-
Centrum (ingang

Tomzon-keukens).
Tel. 045-211889.

Te koop halters en gewich-
ten, vanaf f 1.- per kg,
FITNESSTOESTELLEN,
fiets- en roeitrainers, boks-
artikelen, gevechtsportart.,
fitnesskleding. Dinsdag t/m ;
zaterdag van 14.00 tot 18.00
uur. Heerenweg 246, Heer-
len. Tel. 045-224735. |
Te k. leren 2 + 3 zits BANK- 'STEL, gebroken wit. Sta-
tionsstr. 130 Hoensbroek. ;
Te k. STEREOTOREN Phi- ]
lips. Tel. 045-273208 na
18.00 uur. ;
Te k. antieke Henri-II ]
KAST, 6-deurs. Tel. 045- ]
217355. Ij

Witte Hal
Wij zijn nu

verhuisd naar
Bergerweg in

Sittard. Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

koelen - vriezen - wassen
-hifi - stereo - kleuren-TV

-video's etc.

Witte Hal
Sittard
waar nieuwe, licht

beschadigde of overjarige
apparaten uit de

Hom-winkels worden
verzameld en verkocht tot

liefst

60%
korting

Elke dag nieuwe
aanvoer. Elke
dag superiage
aanbiedingen

Hier enkele voorbeelden
uit onze duizenden

koopjes:
Portable KTV

Sony 1442 met
afstandsbedie-

ning geen 1530-
-of 1148- maar

598-.
Maar ook: 6 Pioneer tuners

per stuk geen 335- of
248- maar 168,-.
Maar ook: 3 Sony

kleuren-TV's 21 XSTD,
stereo, teletekst per stuk
geen 2098-of 1698-

-maar 1498,-.
Maar ook: 5 Philips

videorecorders 6468, met
afstandsbediening, 3

koppen, per stuk geen
1398-of 1198-maar

998,-.
Maar ook: 3 Akai compact
dises 405 per stuk geen

788- of 498- maar 398,-.
en nog veel meer:
Witte Hal

Bergerweg
51-53 Sittard

(Industrieterrein
Bergerweg) Tel.

04490-18162
Te k. KOELKAST ’ 175,-;
4-pits kookpl. ’75,-; diep-
vneskast 260 1. ’ 250,-; mo-
dern vloerkl. ’ 100,-, zwart-
wit, tel. 045-224735 van
14.00 tot 18.00 uur.
Te k. AANHANGWAGEN,
1.2,14 m, br. 1,34 m. Heeren-
weg 334 Heerlen.
Te koop prachtig leren
BANKSTEL 3-1-1-f, z.g.a.n.
Nieuwwaarde 6900,-, koop-
je! TeL 045-216722.

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Heuga,
Desso, b.v. Feit of Flor, van ’ 18,95 voor ’ 6,95. Gratis
stalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad le-
verbaar uit 20.000 m 2, boven 50 m 2 gratis leveren. Leg-
gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (diverse filia-
len).

10 bankstelkussens voor ’ 390,-
-compleet met vulling, 2000 div. kussens vooradig, direk-
te levering. G. Fuhren, uw specialist voor bankstelkus-
sens, nu ook in Wessem, Markt 9, tel. 04756-1677,
Maandags gesloten, wij komen ook desgewenst vrijblij-
vend met onze collectie bij u aan huis. Tevens uw aan-
gewezen adres voor tapijttegels, 50 x 50 cm vanaf

’ 4,75.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510.

Brandkasten
Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende
kluizen vanaf ’298,-. Emly H.0., Handelsstraat 348,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen

waaronder de befaamde
Laguna Collection

ontworpen door
Jan des Bouvrie

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.
Schrijfmachines

IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. btw.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Te huur goed renderende
bloemen- en plantenzaak

compl. met inventaris, lage huur, omg. Heerlen/Hoens-
broek. Inl. br.o.no. HK 702 Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te h. gevr. EENGEZINS-
WONING. Huurpr.
± ’650,-. Tel. 04492-4667.
Land. gel. WOONHUIS of
boerderij. Tel. 045-710487,
na 18.00 uur.
Jong stel zkt. ome. V'burg-
TCrade WONING of ruim
app. met spoed,
0949240336284 of 04406-
-15588.

DEFECTE kleuren t.v.'s
vanaf '81 (typenr. vermel-
den) en def. VHS video's
tel. 045-723712.
Te k. gevr. BOEKEN en
strips o.a. Lekturama. tel.
045-228082.

De hoogste prijs voor OUD-
PAPIER en metalen. Te-
vens containerservice. Irik.
Pappersjans 36. Tel. na
18.00 uur 045-253209.
Te k. gevr. assurantie POR-
TEFEUILLE. Br.o.nr. VA
572 LD, Reinaldstraat 40,
6301 EC Valkenburg.
Te k. gevr. oud ijzer en ME-
TALEN, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216 b.g.g.
272516 ook 's avonds.
H. Swinkels betaalt de
hoogste prijs voor IJZER,
metalen. Tevens auto-ver-
nietiging. De Koumen. Tel.
224768.
Te k. gevr. antieke INBOE-
DELS, meubels en klein-
goed. Tel. 09-32-12261156.
Wü geven het meeste voor
uw loop-, sloop- en SCHA-
DE-AUTO. TeL 045-422217.
Te k. gevr. legeBV. 8r.0.n0.
BR 354 Limburgs Dagblad,
Rumpenerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.
Te k. gebr. pers. BUS met
bank Mercedes D 207-
-800/81. Tel.: 045-415822 na
half 5.
Goud, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

■»—■
Te huur Landgraaf VRIJ-
GEZELL. app. huursub.
mog. TeL: 045-320079.
Valkenburg comf. 2 pers.
gem. APPARTEMENT, TV
en tel. aansl. TeL: 04405-
-1342.
Ruime GARAGE te huur in
Aarveld, tel. 045-711617.
Gem. ZIT/SLPK. met dou-
che en keuken, Panneshei-
derstr. 1 en 19Kerkrade.
APPARTEMENTEN en
kamers te huur, gemeub.
Papperjans 40, Heerlerhei-
de
KAMER te h. hartje Hoens-
broek, voor rustige men-
sen. Melden na 12 u. 045-
-224509.
Te h. OPSLAGCONTAI-
NERS inh. 30 m3. Inl.
Weerts BV, tel. 043-625965.
Gemeubileerde KAMERS
te huur. Anjelierstr. 131 A,
Heerlen, na 18 uur, 214246.
Te huur dubbel groot HE-
RENHUIS voor kantoor of
praktijk. Tel. 085-340879.
KAMER ±550 x 400 met
kookhoek, douche, vw, wc,
hal, aparte ingang. 045-
-212613.
KAMER te huur in cen-
trum Sittard. Tel. 04492-
-2044.
Over te nemen te Maasme-
ehelen (B) pracht en goed-
lopend NACHTCAFé met
kleine restauratie (snacks).
Rijksweg 187. 09-
-32.11.761175.
Over te nemen RESTAU-
RANT Mano te Maasme-
ehelen (B) Kon. Astridlaan
8. Zich wend. Rijksweg 187.
09-32-11761175. Overn.pr.

’ 32.000,-.
Te h. centr. Heerlen mooie
ruime KAMER v. nette all.-
staande. 045-244544.
Te h. per 1 maart '89 vrijst.
BUNGALOW te Simpel-
veld-Huls met 2 garage.
Geh. onderkelderd.Br.o.nr.
XE 089 L.D., Markt 42, 6461
ED Kerkrade.

Heerlen-C KAMER in stu-
dentenhuis, 045-455755.
Te h. 2 pers. BOYENWO-
NING, pr. mcl. ’ 800,-. Ap-
partement 1 pers., pr. mcl.

’ 550,-. Winkelruimte on-
derkelderd, pr. mcl. ’ 900,-.
Tel. 710384 na 18.00 uur.
Luxe APPARTEMENT te
huur in Hoensbroek. Te
bevr. 045-213561, tussen 18
en 20 u.
Te h. voor net persoon ge-
meub. en gestoff. APPAR-
TEMENT, 2 slpk. (1 k 2
pers.). Nieuwstr. Kerkrade,
huursubs. mog. Tel. 045-
-456795 of 452895.
Te h. KAMER v. l-3-'B9,
ook v. privé-gebruik. 045-
-426154.
Te h. aangeb. centrum
Vaals BEDRIJFSRUIMTE
100 m2tevens 65 m2mcl.
keuken m. parkeergel., ml.
na 14.00 uur 04454-2486.
Te h. APPARTEMENT be-
gane grond Terwinselen-Kerkrade-W. woonk.,
keuk., en eeth., 1 slpk.,
badk. m. douche, w.e. berg.

’ 560,-. p.mnd. dir. te aanv.Tel.: 045-456709 tussen 9 en
12 uur.
Gem. KAMER in centr.
Schaesberg voor jonge
mensen tof3ojr. eig. ingang
gebr. van gez. keuken en
adkamer te aanvaarden

l-4-'B9. Tel.: 045-324880 tot
18.00 uur.
Te h. MAGAZIJN ruimte
55 m2met vlak bij centrum
Heerlen goed bereikb. ml.
Eikenderweg 87, Hrl. Tel.:
045-716967 zaterdag na
18.00 uur. k
Te huur PRIVÉ club met
overname. Br.o.nr. HK 707,
Limburgs Dagblad, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Te h. gemeub. KAMER,
aparte opg., aan het centr. v.
Heerlen. Tel.: 727460.
Ge, zit- en SL.KAMER te
huur v. oudere dame in Hrl.
br.o.nr. HE 111 L.D.
Geerstr. 5, 6411 NM Heer-
len.
STOELEN, tafels en porce-
lein te huur, S. Degen-
kamp, tel. 045-211705.
Te h. centr. Schinveld WIN-
KELRUIMTE 100m2, ma-
fazijn/werkplaats 40 m2en

antoorruimte 25 m2, win-
kelruimte evt. kleiner en
apart te h. Voor ml. 045-
-252758, liefst tussen 18-20
uur.
Centrum SCHINVELD 1 of
2 pers. gemeub. app. best.
uil woonk., met kitchenet-
te, sik., douche, wc, cv en
gebr. groot balkon. Huur-
subs. mog. 045-252758 liefst
tussen 18 en 20 uur.
Te h. WONING 2 gr. slpk.,gr. woonk., keuken, bad en
w.c, Kerkrade-W. Te h.
gem. appartement met
zitslpk., keuken, bad, w.e.
Bleyerheide. Inl. 045-423912
Graverstr. 107Kerkrade-W.
Te h. ETAGEWONING-
/FLAT te Kerkrade Markt,
2e etage, gr. woonk., 2 gr.
slpk., keuk., badk. Tel. 045-
-457443, pr. ’ 780- per mnd.
mcl. water. .
KAMER in net studenten-
huis, te bevr. tel. 045-
-721268.
Gemeub. KAMER te h. v.'
nette pers. met eigen kook-
gel. Hommerterweg 21
Hoensbroek. 045-
-415718/725053.

Te huur per 1 mrt. a.s. rui- WOONHUIZEN te koop
mePATIOBUNGALOW in gevraagd tot ’150.000,-.
Weiten, tel. 045-420398 of Achterstallig onderhoud 'Postbus 434 Heerlen. geen bezwaar. Afwikkeling ]
rZ Z _. a nr.an" via notaris binnen 24 uur.Ire^^Teub- APPART

f
E- Aanb. aan Wijman & Part- j:wiSein_fR 7o«Qiufa'-' ners vastgoed Taxaties,,hy-All-in ’450,-045-725595. potheken Tel. 045-720671 'Te h. gem. KAMERS te of 04750-15135. IKerkrade. Tel. 045-453055. LJ«««.-.1-...«.~L. '—-~-^^—g—^ Hoensbroek

Patersweg 24 j_ , ruim, degelijk halfvrijst. !Te kOOp woonhuis met gar. Ind.:
Op zeer gunstige lokatie o.a. living ca. 40 m2m. j
Horecapand mcl. inventa- open hrd., gr. keuken met ;
ris met boyenwoning. Stad eenv. install., 3 slpk., badk. }
te Midden-Limburg nabij de met ligb., zolder met 4e ,
maasrecreatieplassen. Te slpk. Aanv. 7/89. Pr. ]
reflect. o. br. o. no. RO 548 ’ 148.000,-k.k. <
ld Postb. 46, 6040 aa Kok Vastgoed IRoermond. makplaare; h v !bouwgrond te k. tei. makelaars d.v. .
045-35275. Heerlen, 045-712040.
Te koop in Bocholtz: kleine BOERDERIJ met huisweil- ;
and, ca. 4500 m J, prijs n.o.t.k. Weiweg 2, Bocholtz. Ge- !
legen in landelijke omgeving. Tel. 045-443847, }
Te k. A) Bouwterrein te Heerlen, fraaie ligging 22x28
’90.000,-; B) Schaesberg uniek bouwterrein 1660 m2 j

’ 150.000,-; v. vrijst. landhuis. Mak. HENDRIKS Heer- l
len tel. 425574.

Rustieke woning met modern interieur j
Heerlen - Maria Christinawijk: ;

Huizen met div. kelderruimtes, woonkamers van ca.
26 tot 35 m 2, grote keuken, 4 slaapkamers. i

Prijzen vanaf ’ 95.000,- k.k. tot ’ 109.000,- k.k. ;
Netto maandlast ca. ’ 545,-

OPEN HUIS IN DE NIEUWE MODELWONING
Heden van 17.30 - 19.00 uur

Zaterdag 25 en zondag 26 februari van 14.00-16.00 uur .
Maandag 27 en dinsdag 28februari van 17.00-19.00 uur ,

Adres: Pelikaanstraat 1
Inl.: Stienstra Makelaalrdij B.V. Tel. 045-712255 ;

BRUNSSUM, Schildstr. 24, appart, op begane grond m. j
gr. woonk. m. open keuk., 1 sl.k., badk., m. douche en ;
toilet, berg., tuin. Vr.pr. n.o.t.k. Van Oppen BV Linde-
plein 5, Brunssum 045-254543, vraag de infofolder.
KERKRADE P. Zeyenstr. 11, halfvr. woonh. m. mog. ]
voor garage, gr. voor- en achtertuin, gr. woonk., keuk.,
terras, berg., 3 sl.k., zolder m. vaste trap, badk., m. dou- ;
che en v.w., thermopane en rolluiken. Vr.pr. ’ 119.000,- 'k.k. Van Oppen BV Lindeplein 5, Brunssum 045- '254543, vraag de infofolder. :
BRUNSSUM Koningstr. 39, zeer gunstig gelegen
woonh. met garage en cv., keuk, woonk., 3 slpks., badk.
m. zitbad en v.w., berging, vr.pr. ’102.000,- k.k. Van ;
Oppen BV Lindeplein 5, Brunssum 045-254543 vraag
de Infofolder.
BRUNSSUM, Passage 44, zeer ruim luxe appart. in cen-
trum m. voor- en achterbalkon, gr. woonk., luxe aanb.,
keuk., 2 ruime sl.k., luxe badk. m. ligb. en v.w. en toilet. "vr.pr. n.o.t.k. Van Oppen BV Lindeplein 5, Brunssum
045-254543, vraag de Infofolder.
Te k. BRUNSSUM nabij Marebos prachtige tussenwo-
ning. Ind.: o.a. kelder, kamer, keuken, m. eiken aanb.,
berging, 3 slpks., douche, zolder m. vlizotrap, geheel
voorzien van cv., dubbel glas, hardh. kozijnen
’109.000,- te bevr. Hoevenaars, Ass. b.v. Brunssum,
tel. 045-252109.
Te k. WINKELPAND op
A-stand, 200 m2, met bo-
yenwoning, middelgrote
plaats in Z-Limburg. Br. o.
nr. HK 704, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te k. halfvr. woonh. in
BRUNSSUM. Ged. voorz.
v. kunstst. koz. Geh. onder-
keld., 3 slpks, badk., tuin en
balkon. Vr.pr. ’109.000-
-k.k. Vondelstraat 155,
Brunssum. Tel. 045-253964,
na 18 uur.

KANTELDEUREN en rol-luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen (ook
voor industrie) Tenelenweg
8-10, tel. 045-750187.
DUBBELE BEGLAZING
voor nieuwbouw ofrenova-tie. Vraag vrijbl. inform. enofferte Glashandel Van-kann Heerlen, tel. 045-
-719329.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS vanaf

’ 9,50 per m- stenen vanaf
’0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-
len-Molenberg (achter Phi-
lipsfabriek) Tel. 045-423641.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8rad., ketel en alle aansluit-
mat. ’2850,-. Tel. 045-
-313239.
Te k. vezelcement GOLF-PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en pvc. glas-
helder. Kepers en Dalkhout
div. afm. Vloertegels.
L.A.G. b.v., Industrieweg 5,
ind.terr. Borrekuil, Geleen,
tel. 04490-43985.

Paarden- en PONYSTAL-
LING, paardentuigte koop.
Inl. 04409-3051.
Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. DWERGSCHNAU-
ZERPUPS met stamb. Tel.
04920-50323.
Te k. YORKSHIRETER-
RIERTJES. Kennel Oos-
Heim. Tel. 04404-1527.

VOORFRONT van honde-
ren te koop, 3.00 m x 1.84
m. Bouwbergstraat 52,
Brunssum.
Te k. ROTTWEILER niet
geschikt bijkinderen, reu, 2
jr. Tel. 045-229453 na 18uur.
Te koop 1 BOOMER-
HONDJE teefje ± 6 mnd.

’ 350,-. tevens weg. sterfge-
val lassiehond V-h jr. reu,
zeer lief voor kinderen

’ 200,-, tel. 045-212429, na 18
uur.
Te k. weg. omst. 4 ROTT-
WEILER-TEVEN tel. 045-
-319838.
Weg. omstandigh. te k.
SINT BERNHARD. 1 ir.
met stamboom van ’ 1000,-
-voor ’ 300,- tel. 045-272226.
Weg. omst. te k. BOUVIER
teef 1'/2 jr. oud, z. lief, niet v.
dressuur, vaste prijs ’ 300,-
Belemnieterf 137,Rennem.
Heerlen.

DWERGPOEDELTJES
feënt + ontwormd 7 wkn.' I'el. 04404-1418. 'Te koop 3 HALFLINGERS .
tel. 045-314692 na 13 uur. )

Wienen STRASSER 5-rijer !
’ 1650,-, tel. 045-415528.
ORGEL Yamaha B 75 N, 4 1
jr. oud, als nw. ’2100,-. Bel <na 17 u. Stokkem 09-3211- <
756537. j

■üfflijüH I :HfIaMMMfiJMH I *_U________ I *]Zoekt u een serieuze RE- ]
LATIE? Bel dan naar huw- ]
.rel.buro Levensgeluk. 045- 1
211948.
Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
ALLEENSTAANDEN. Nu
iedere vrijdag, zaterdag en
zondag gezellige dans- en
contactavonden in de kel-
derbar La Chalet in Tree-
beek met d.j. Richard. -Aanv. 21.00 u. Zaal open I
20.00 v. Tevens is onze zaal |
op afspraak ook voor v ter
bechikking voor uw ver-
jaardagsfeestjes, partijen,
koffietafels enz. tegen zeer
gereduceerde prijzen. Cha-
let TVeebeek, Komeetstraat
25a. Tel. 045-211375.
Repr. wed. 60 jr. z.s.k.m. ,
eerï. WEDN. zacht kar., 1. ±
1.80 m. 8r.0.n0. VA 573LD, >Reinaldstr. 40, 6301 EC Val- <kenburg. I
Café-dancing WINDROSE, <Akerstr. Nrd. 150. Hoens- ,
broek. Elke dond., vriid.,
zaterdag en zondag gezellig >dansenvoor het iets oudere -
publiek.
Jongeman 28 jaar, zwart
haar, blauwe ogen, wil
langs deze weg kennis ma-
ken met net en eerlijk
MEISJE. Doel vasterelatie.
Br. met foto ond. nr.HO 696
aan Limb. Dagblad, Kou-
venderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.

Aan de Zeeuwse Riviëra bij
Zoutelande 8-pers. ZO-
MERHUISJES. Voor- en
naseizoen ’2OO,- p.w. Ook
felegenheid tot kamperen.

el. 01186-1362.
Tek. SURFPLANKMistral
Ventura 88 compl. ’ 2000,-;
Tel. 045-252148.

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übacn over Worms. Tel.
D45-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap.
Op 4 maart start weer een
cursus CHAUFFEURSOP-
LEIDING CCV-B oplei-
ding wordt gegeven door
vakkundige docenten. Aan-
melding nog mogelijk. Ver-
keersschool Arnoldussen,
Hoogstr. 201, Landgraaf,
tel. M5-311631.

Wedden dat!!! u bil
HOFF Antiques zetf; *zult slagen voor uw' jmeubels, klokken,» 1
etc? Amstenrader* *Hoensbroek-Centru*
045-211976. Geopei»
derdag, vrijdag enjg i'
Antiekhandel SÜ
biedt u een ruime »e
antieke meubelen e"
goed tegen betaalb**»
zen. Met service + (r
Donderdag kooK fcDorpsstraat 45a, Nu"7

* 045-243437. T.o. kerlt
Chinees restaurant^.
Te k. antieke KL#'KAST, 2 laden, 2 *1Tel. 045-728617.

Grote Antiekbeurs
te Wijnandsrade in het gemeenschapshut

Vrijdag 24 febr. van 18.00 - 21.00 uur
Zaterdag 25 febr. van 13.00 - 17.00 uur
Zondag 26 febr. van 11.00 - 18.00 uur

Ruime keuze betaalbare meubels en kleing0*± 20 stands. _, i\

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limbj^
Stichting Landelijk Centrum (L a

«erken samen om met minder kosten meer mo<r
Jen te bieden aan mensen, die een partner zoe" j
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. ReuW u
412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490*^t,
Maastricht: 043-435231. a \
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-**" (
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend doo' ;
van Toezicht. / j

f
GEZIN GEZOCHT! %I
Rita is 15 jaaren gaat in Heerlen naar de H^Lhoudschool. In Heerlen zoeken we dringend^
gezinwaar ze totdat ze zelfstandig is kan wofl^Rita, een meisje dat een niet erg hartelijke jöJjJB
achter de rug heeft, is een kind dat niet
zichzelf durft op te komen, kwetsbaar is enT
meegaand.
Welk gezin wil Rita opnemen, zodat ze nog y
kan inhalenvan een fijne jeugden leert omrrtfj
op te komen voor zichzelf. Wil u meer inforrna.
over dit meisje, belt of schrijft u dan naaf t

Centrale voor Pleeggezinnen, Wilhelminastr/
30, 6131 XP Sittard, telefoon 04490 - 23123^

CL4RKDE KWALITEITSNORM
J5*M M Clark vorkheftrucks behoren technisch èn ek°

)«>«(»)««■« „oi ; misch tot de beste produkten op 't gebied van interne

|fc4l HÏNDRION. DE SERVIÖ
f ÈSStit \ I Hendrion BV. is de service-verlener bij uitstek?.,

At ■■ \-V\ de exploitatielasten van uw Clark vorkheftruck laag h0
W iM ét^)nMU€^ur Hurksestraat 8 Postbus.2]
Ë iFi I ami JSSsSSff" 5600CH Eindt 3■HÉHriHUnHH ~"*W£\ITKnNIBI Tel. 040-520641 Faxo4o-52»*, <

I ———— .
Meeneentapauto is zuiniger.

De Citroen AX dankt zijn succes onder meer aan In 14,3 seconde zit uop 100 km per uur. Weer eenrecord moet kosten. In zn prijs is de auto al even zuinig: voor
zon grote zuinigheid. Maar het kan nog zuiniger. trouwens, vergeleken met diesels in dezelfde fl. 22.550,- (exclusief afleveringskosten) rijdt u al in een
De Citroen AX Diesel is de eerste viercilinder ter wereld die prijsklasse. En wie zei dat een diesel niet pittig kan zijn? driedeursAXDiesel. Voor nog geen 2000 gulden meer heeft
bij een snelheid van 90 km/h slechts 3,6 liter per De AX Diesel heeft een top van 155 km/h. u een extra luxe uitvoering met het gemak van vijf deuren.
100 kilometer verbruikt. Bij 120 km/h is dat 5 liter. En in Ook op hét interieur is niets gekort. Zodra u _ Welk model u ook kiest, u heeft elke dag het
de stad 5,2. (ECE-norm). bent ingestapt, is 't niets dan ruimte en comfort om u heen. formidabele gevoel dat Citroen rijden geeft. En dat zult u

Met dit record-verbruik mag de AX Diesel dan Nu vraagt u zich natuurlijk af wat zon bijzondere diesel in een trapauto toch niet zo gauw krijgen. _«

de zuinigste zijn, in alle andere opzichten is hij uiterst __ . .. ~,-__ ,„_ . . _ . .«" i ij KO3
royaal Neem zn snelheid u wilt meer cijfers? De Citroen AX Diesel. De zuinigste viercilinder ter wereld. EÉS

t/m 31 maarteen / ..._^*~~~rrr?£^mmmmm^ "" ■»_M__r _. _,..^ ;.;^_.--J:-... ■■. - ■ ■-■■-■■-——p-^,.. *lening tegen 0% iiii_M_«Tf__________________Mi _K___K' fS_F ___R________________^___________.
(voor max fl 10000,- *kW _■_&*.en 12 maanden) ____k ïffe- j^^B Kik.

sA^k^r ft tm / \\ vILa. _3l___
j—jjr //// f y y-^^^^^^^ ~Bk

/ - ... 1 _^_____J^____ ____.___.__SB___M ' : »rS^_S__k «■ il ilt._ a. K \ seh

f _JSS«_i_É IL wHwyfraliyW. f 7 1

f__l __R >^9 __■' » b

ml il i JI h*6*^
*^ï m' ■ <f/fl :'**'

f_K ÈÊm ______ \ JrMa
Ik Ü.V r** i .wam f\~'"

JÈÈÈÊ wmmwxx. luim i. \ ummmttmmmÊmWÊmW WÊÊKÊÊmm ■■■■■ééiiii^^ IK»'

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129,KERKRADE.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.
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nen te komen. Zij rukten de
vrouw het alarmtoestel uit de
handen en gingen de kamer
doorzoeken waarna zij met geld
en sieraden verdwenen. De bloe-
men lieten ze in de kamer van de
vrouw achter.

Uit het onderzoek is gebleken
dat het tweetal sinds december
verleden herhaalde malen derge-
lijke diefstallen heeft gepleegd in
verschillende verzorgingshuizen
in Venlo en Blerick. In verband
met de ernstvan de feiten zijn de
jongens in verzekerde bewaring
gesteld.

Nadat de jongens die elkaar al
vanaf de basisschool kennen en
nu leerlingen zijn van verschil-

Ofschoon zij niet op alle kame
welkom waren, lukte het hen
toch de kamer van een 73-jarige
bedlegerige invalide vrouw bin-

Beveiliging van
Japanse bedrijven

niet verscherpt
HEERLEN - Ondanks het schrifte-
lijk advies van de Japanse ambassa-
de in Den Haag zullen Japanse be-
drijven in Limburg geen extra vei-
ligheidsmaatregelen treffen in ver.
band met de begrafenis van keizer .
Hirohito. Al begin februari gaf de
ambassade de bedrijven die aange-
sloten zijn bij de Japanse Kamer
van Koophandel in Amsterdam het
advies rekening te houden met de
mogelijkheid dat Japanse terreuror-
ganisaties de ter aardebestelling]
zullen aangrijpen voor bloedige ac-
ties.

Volgens de woordvoerder van de
Japanse ambassade is de brief voor-
al bedoeld als voorzorgsmaatregel.
„En om eventueel de beveiliging te
testen", legt de zegsman uit.

De directie-secretaressen van Ho-
kushin en Shin Etsu in Venlo zeg-
gen niet van het bestaan van een
dergelijke waarschuwing te weten.
„We zitten hier in een rustig gebied
van het land. Ver weg van Amster-
dam," reageert de secretaresse van
Hokushin. Ook de directie-secreta-
resse van Shin Etsu heeft de indruk
dat het wel mee valt. „We zijn niet zo
een groot bedrijf en zitten hier nog
maar pas. Bovendien werken hier
maar een paar Japanners."

Bij Sekisui in Melick is de waar-
schuwende brief wel ontvangen,
maar wordt de beveiliging niet ex-
tra verscherpt.

Van onze verslaggever

lende scholen in Venlo begin
deze week hadden afgesproken
om te gaan stelen, kochten zij
een bos bloemen als dekmantel
en gingen hiermee naar een ver-
zoringshuis in Blerick.

VENLO - In Venlo heeft de poli-
tie woensdag en gisteren twee
jongens van 13 en 14 jaar, afkom-
stig uit Venray en Venlo, aange-
houden op verdenking van dief-
stallen in verzorgingshuizen. Uit
verklaringen van de aangevers
en uit gesprekken van de politie
met de jongens is gebleken dat ze
bij de diefstallen zeer geraffi-
neerd te werk zijn gegaan.

Met bloemen
op dievenpad

Limburgs dagblad provincie

Belang van Aidstest
niet groot genoeg'

Hoogleraar over advies Gezondheidsraad:

[ *an onze verslaggever

[STRICHT - De juridi-

' en ethische belangen
*n niet of onvoldoende«evvogen bij het advies
**e Gezondheidsraad overPyoering van een verplich-
Vdstest. „Een dergelijke
*an niet zonder toestem-

? uitgevoerd worden,
j^oor zou je de Grondwet
?^i aanpassen en dat doe
F* zomaar. Dat doe je al-
"ij een erg groot belangat is het nu absoluut niet,"

! d<a Maastrichtse hoogle-
prof. mr. H.D.C. RoscamN. in een reactie op het
p dat de Gezondheids-[.^oensdag aan de rege-
stleeft uitgebracht.

" Het drieluik van Jos Limpens mag nu blijven hangen. Foto. PETER roozen

r*smettelijke ziekte Aids, die
.afweermechanisme van de
l uitschakelt, grijpt volgens de
köheidsraad zo snel om zichC^at verplichte deelname aan
C^saal onderzoek nodig is. De
Pjke Aids-ziekte neemt, aldus
F - de vormen aan van een epi-
l^prootschalig onderzoek kan
I^'ang zijn bij de bestrijding
t* ziekte, zo motiveert de ad-fa,i de noodzaakvan de (bloed-

Schilderij mag
blijven hangen

heeft zich zeer boos ge-
maakt over het feit dat b
en w een schilderij van
een dergelijk kaliber
hebben geaccepteerd.

Van onze
verslaggever

SCHINNEN - Het door
ex-raadslid Jos Lim-
pens aan de gemeente
in bruikleen gegeven
drieluik, dat in decem-
ber 1987 voor veel poli-
tieke opwinding zorg-
de, mag in het gemeen-
tehuis van Schinnen
blijven hangen. Dit
heeft de raad gister-
avond beslist.

winding binnen de
CDA-geledèren als „een
Gijsiaanse moraliteit".
Maandenlang heeft het
college gediscussieerd
of het verantwoord was:
het schilderij in het ge-
meentehuis op te han-
gen. Men riep zelfs een
extern deskundige te
hulp en het gevolg van
dit alles was dat het
drieluik volop aandacht
kreeg van de buiten-
wacht, iets waarvoor
het CDA steeds had ge-
waarschuwd.

(4.80 meter bij 1.20 me-
ter) heeft de kernwa-
penproblematiek tot
onderwerp. Op het drie-
luik staat onder andere
een demonstrant die
een bord draagt met de
tekst 'Fuck the whitecross. De CDA-fractie

Limpens op zijn beurt
kwalificeerde de op-

Het in icoontechniek
vervaardigde schilderij

■^opzienbarend advies lokt de
POheidsraad opnieuw een dis-
[l °ver de Aids-test uit en dan
LT^e over het verplichte karak-Lan- Begin vorig jaar was Phi-
ftw mikPunt van kritiek, toenCr1 Werd dat het bedrijf nieuw
Peel wilde laten testen op be-
I^g met het Aids-virus. Nu het
[? Van de Gezondheidsraad er
kleinen er weer veel negatieve

grijpend
"ein R°scam Abbing heeft om
U blende redenen bezwaar te-
J* invoering van een verpichte
'*st- Bezwaren die volgens
V^ zo ingrijpende aanpassing
I;,j? Grondwet niet rechtvaardi-
l^;et verplichten van de onder-
IjJ1ten behoeve van de opstel-
(" i ft Planning en (preventief) be-
Weeft volgens de Maastrichtse
{hraar namelijk geen enkeled^scam Abbing: „Dat beleid

..zonder meer al vaststellen.,o^n geen nieuwe tests voor no-
at we daarvoor al over vol-e gegevens beschikken."

Belg schrijft beste
compositie voor WMC

Première in Wijngrachttheater

van 6000 gulden verbonden, ge
schonken door het ABP.

Van onze verslaggever
KERKRADE - De Belg Geert
Malisse heeft de eerste prijs ge-
wonnen van de compositiewed-
strijd van het WMC. Zijn werk
met devoorlopige titel 'In verita-
te vinurn' wordt op 5 julivoor het
eerst opgevoerd door het Eure-
gio Harmonie orkest onder lei-
ding van Alex Schillings, het
Chevremonts Mannenkoor 1912
onder leiding van Dion Ritten en
mannenkoor De Oud Heivinken
uit Genk onder leiding van Jean
Muysers.

Gemeente komt minima ook tegemoet in onderwijskosten

Maastricht verlaagt
drempel steunfonds

Kleurrijk
Het winnende werk stak met kop
en schouders boven derest uit en
kenmerkt zich volgens juryvoor-
zitter Stalmeier door zijn kleur-
rijke instrumentatie en goede ba-
lans tussen koor en orkest. Het
werk heeft het niveau van de
klasse 'uitmuntendheid', waar-
mee men een goede toeganke-
lijkheid, met name voor het
koorgedeelte hoopt te garande-
ren.

Woordvoerder
van VVIO

BORN - Het " stoffelijk overschot
van de onbekende man, dat woens-
dagnabij de sluis inBom uit het wa-
ter werd gehaald, is geïdentificeerd.
Het betreft de 71-jarige J. Paes uit
Susteren. Sinds 1 februari werd hi-j
vermist. Volgens een getuige zou de
man die dag met zijn fiets te water
zijn geraakt.
Paes leed aan epilepsie, aldus de po-
litie. Van een misdrijf is totaal geen
sprake.

Lijk van man
geïdentificeerd

Bedoeling van de wedstrijd was
om bij gelegenheid van '150 jaar
beide Limburgen' Nederlands-
en Belgischlimburgse gezel-
schappen samen te laten optre-
den en tevens meer werken be-
schikbaar te krijgen voor harmo-
nieorkest en mannenkoor. Aan
de eerste prijs is een geldbedrag

In totaal waren er zes inzendin-
gen. De jury kende geen tweede
prijs toe, maar had wel nog twee
eervolle vermeldingen over voor
inzendingen van Riek Debie uit
Maastricht en Hans Lammers uit
Brunssum.

MAASTRICHT - De aanvullende
regeling van Maastricht voor extra
financiële steun aan mensen met
een minimuminkomen is gewij-
ziggd en uitgebreid. Een belangrij-
ke verandering is de verlaging van
de drempel van 400 naar 175 gulden,
om in aanmerking te kunnen ko-
men voor de tegemoetkoming in
kosten voor sociaal-culturele activi-
teiten. Daarnaast is, sinds gisteroch-
tend, een tweede declaratieregeling
van kracht geworden. Het betreft
hier tegemoetkoming in de onder-
wijskosten van kinderen.

Limburgse grafici
bereid tot acties

HEERLEN - In het bericht van gis-
teren over de demonstratieveverga-
dering van de verpleegkundigen en
verzorgenden in het De Weverzie-
kenhuis in Heerlen is een woord-
voerder van de landelijke organisa-
tie VVIO geciteerd en niet de verte-
genwoordigers van de organisatie in
Zuid-Limburg, Nico Spronck en
Bert van Hout. Veel lezers hebben
dat ten onrechte verondersteld.

LjSUrnent dat ondertussen spra-L sint te worden van een epide-
k,. eugt volgens de hoogleraar
Wet- Met het verrichten van. i kan een epide-

'f niet ingedamd worden,
) neer voor nodig. „De incu-

is erg lang en varieert
*%_k S 00't omwille van de volk-
tja, neid is een verplichte testg niet dringend."

Tot voor kort moest iemand met een
minimuminkomen minimaal vier-
honderd gulden aan sociaal-culture-
le activiteiten, zoals contributie- en
abonnements gelden, per jaar heb-
ben uitgegeven. Omdat de meesten
dit bedrag niet haalden, misten zij
de kans op een tegemoetkoming.
„Door deze drempelverlaging en de
nieuwe regeling voor onderwijskos-
ten hopen we nu veel meer mensen
de helpende hand toe te kunnen ste-
ken", aldus wethouder J. Hoen, in
een nadere toelichting op de Stuw-
meer-regelingen.

De gemeente Maastricht is met het
verlagen van drempel in feite tege-
moet gekomen aan kritiek van de
Raad voor de Uitkeringsgerechtig-
den, die het bedrag van 400 gulden
te hoog vond.

De drempelverlaging werkt met te-
rugwerkende kracht. Dat houdt in
dat mensen die vorig jaar augustus,
toen de regeling van kracht werd,

vergeefs een beroep deden op de fi-
nanciële ondersteuning, er als nog
voor in aanmerking kunnen komen.
Bovendien loopt de declaratie dan
gewoon van augustus '88 tot augus-
tus '89. Verwacht wordt dat door de
verlaging van de drempel nu zon
2500 Maastrichtenaren van de rege-
ling gebruik gaan maken.

Tapijt
Overigens is men binnen de ge-
meente bezig een derde onderdeel
aan Stuwmeer toe te voegen. Het
betreft hier een zogenaamd 'Indivi-
dueel Fonds' waar minima aan-
spraak op kunnen maken indien zij
financieel niet rond kunnen komen
en het aanzienlijke of onverwachte
kosten betreft die buiten de eerste
twee regelingen vallen. „Gedacht
moet worden aan bijvoorbeeld het
vervangen van een tot op de draad
versleten tapijt", aldus wethouder
Hoen.

Kan men dat niet betalen dan zou
men hier aanspraak op kunnen ma-
ken. Voorwaarde is wel dat zij niet
via de Algemene Bijstandswet
(ABW) geholpen kunnen worden.
Bovendien wordt per geval beke-
ken of men dan aanspraak kan ma-
ken op het Individuele Fonds. Als
alles goed gaat moet deze nieuwere-
geling half april van kracht worden.
Voor het totale project is dit jaar
ruim zeven ton beschikbaar.

Helpen

ngst
X Praktische redenen zijn er

Ahv?re Dezwaren waarop Ros-
ing ~ e vercler benadrukt

I) ■ a verdeeld was over het ad-
He'11 wÜzen- Zo kweekt de Ge-
&t ldsraad met haar advies

ee0llder de bevolking, terwijl
ïi\5e vraa S *s 0I" at terecht is.

i' d- e verspreidt zich minder
JijA1. aangenomen werd. Dus

e„ l* opzicht kan de noodzaak
"i J 1verplicht, onderzoek niet
\)£emaakt worden," aldus deraar.

Beide regelingen maken deel uit
van de zogenaamde 'Declaratierege-
ling Stuwmeer. Door de uitbrei-
ding van deze regeling kan iemand
met een minimuminkomen nu
maximaal honderd gulden per kind
terugkrijgen voor de eigen bijdrage
aan schoolgeld (voortgezet onder-
wijs). Daarnaast kan men maximaal
tweehonderd gulden terugkrijgen
per kind dat een peuterspeelzaal be-
zoekt. Maakt men gebruik van bei-
de regelingen dan is het maximale
bedrag 600 gulden.

officiële mededeling
Gemeentebestuur van Vaals

BEKENDMAKING
De burgemeester van Vaals maakt
bekend dat ingaand 27-2-1989ter ge-
meentesretarie, afdeing grondge-
biedzaken, gedurende een maand,
voor een ieder ter inzage is neerge-
legd het raadsbesluit d.d. 30-1-1989*
tot vaststelling van het bestem-
mingsplan Bloemendal.
Gedurende genoemde termijn lsun--
nen zij die zich tijdig met bezwaren
tot de gemeenteraad hebben ge-
wend, bij Gedeputeerde Staten be-
zwaren tegen het bestemmingsplan
indienen.
Vaals, 24 februari 1989.

De burgemeester van Vaals,
w.g. M.P.A. Damen.

Van onze redactie economie

HEERLEN - Een groot deel van de
grafici in Limburg lijkt bereid tot
acties als vandaag geen CAO-ak-
koord wordt gesloten. Kaderleden
van de FNV-bond Druk en Papier
zullen in dat geval maandag in
Eindhoven bespreken of en tot wel-
ke acties wordt overgegaan. Moge-
lijk zullen eventueel mislukte CAO-
besprekingen al eerder op sommige
plaatsen leiden tot spontane werk-
onderbrekingen.

Volgens FNV-districtsbestuurder
Toon Boon volgen de grafici in het
zuiden van het land met spanning
het verloop van de CAO-besprekin-

gen. „De grafici in het zuiden staan
er om bekend dat ze als lid van de
bond weinig middelen schuwen om
hun wensen kracht bij te zetten."
Van de ongeveer 4500 grafici in
Limburg zijn er ongeveer 3500 aan-
gesloten bij de FNV.

De bonden en de werkgevers kon-
den het tot nu toe niet eens worden
over de arbeidstijdverkorting en de
vervroegde uittreding (vut). De
FNV heeft een 32-urige werkweek
op het verlanglijstje staan. Dat is
voor de werkgeversorganisatie
KVGO onacceptabel. De bonden.willen ook een definitieve verlaging
van de vut-leeftijd van 61 naar 60
jaar, het KVGO een tijdelijke.

Venlo moet volgens Kremers zeker
die status krijgen om zijn positie als
derde haven van Nederland na Rot-
terdam en Amsterdam-Schiphol te
kunnen handhaven. Het provincie-
bestuur wil volgens de gouverneur
er nog een schepje bovenop doen
indien Venlo alsnog door de Kamer
als knooppunt wordt aangewezen
en kan profiteren van het rijksbe-
leid.

Betekenis stedelijk
knooppunt onduidelijk

Schaeffer: 'Regering moet uitleg geven'

KanaalHansFrantzen:

'Aidstest
goede zaak'

voren komt is cijfermateriaal en
wat hebben we daaraan? Ik denk
dat er geen voordeel te behalen is
bij de bestrijding van aids."

teit moet gewaarborgd zijn, maar
dat staat ook in het voorstel van
de gezondheidsraad."

Hij brak bij die gelegenheid ook
lans voor de aanleg van een direkte"
treinverbinding tussen Heerlen en
Aken. „De noodzaak is zo evident
dat ik mij eigenlijk geneer erover te
spreken. In Zuid-Limburg wonen,
700.000 Nederlanders. Anno 1989 is
er nog steeds geen fatsoenlijke
treinverbinding met het gebied
Aken/Keulen. Over Europa 1992 ge-
sproken!", aldus Kremers. Daaren-
boven zou die lijn volgens de gou-,
verneur in het zuidoosten een direk-
te aansluiting geven op de snelle
treinverbinding Keulen-Brussel-
Parijs-Kanaalzone.

ning, die gisteravond een vier-
daagstournee doorhet land, in
Venlo beëindigde.

Het is danook duidelijk dat de rege-
ring eind mei over ditpunt in de Ka-
mer aan de tand gevoeldzal worden.

Commissievoorzitter J. Schaeffer:
„De Vierde Nota gaat natuurlijk
over veel meer, maar er is veel dis-
cussie over de stedelijkeknooppun-
ten. Maar wat houdt het evenwel
precies in? Wat biedt het voor mo-
gelijkheden voor het betreffende
gebied? En: wat heeft het voor eon-

sequenties voor gebieden die niet
die status krijgen? Dat is allemaal
nog niet helder. Dus over dat punt
zal in deKamer een zware discussie
plaatsvinden".

Voor gouverneurKremers staat een
ding als een paal boven water. Op-
name als stedelijkknooppunt is niet
alleen prachtig als beleidsintentie
maar veel meer wat daar aan vast
zit. „De doorwerking die ervan ver-
wacht mag worden en de bijdrage
van de rijksoverheid daarbij", aldus
Kremers gisteren in zijn toespraak
tijdens het werkbezoek van de Ka-
merleden.

Van onze verslaggever

VENLO - Een aantal gemeen-
ten, waaronder Venlo, staat de
trappelen om opgenomen te
worden als stedelijk knoop-
punt in de Vierde Nota Ruim-
telijke Ordening. Met stapels
papier en indrukwekkende
toespraken worden de argu-
menten gestaafd. Wat de term
'stedelijk knooppunt' echter
exact betekent is onduidelijk.
Dat vindt ook de VasteKamer-
commissie ruimtelijke orde-

Overigens beweert deze Heerle-
naar dat er al op grote schaal ge-
test wordt, maar illegaal. „Ik
weet zeker, want dat hoor ik van
mensen om mij heen, dat in zie-
kenhuizen al zonder dat de pa-
tiënt ervan op de hoogte is, bloed
getest wordt op aids. Ik ken ver-
schillende seropositieven die te
horen kregen dat ze seropositef
waren zonder dat ze wisten dat
hun bloed getest was. Er wordt
stiekem getest en dat willen ze
nu legaliseren, dat is alles. Maar
daar ben ik het niet mee eens."

Een sero-positieve man uit Heer-
len (29 jaar) ziet er niets in. „Wij
hebben gisteravond op de tv ge-
zien en gehoord wat men van
plan is. Volgens mij is dat pure
onzin. Het enige wat daaruitnaar

:|i*_l
Soh- Zet ze ook vraagtekens bij
VatJlmit.eit van de onderzoeken.

1 W bDing: „Hoe het aange-
je kunt de resultaten

dat "^Paalde groepen herleiden
\en discriminatie teweeg
tfs o De gegevens worden im-
h Ook al staan er

i
en biJ -!e kunt wel een in"n categorieën maken."

C?°enri *ests leveren nog steeds
t Abïv geKevens op, meent Ros-
rf hi' §, en daarom moet het
S d 'J vrijwilligheid blijven. „Ik
*> cc net verstand zegeviert, bo-
«*e erosie van de Grondwet,"

Ci^.^LEN - Hans Frantzen, so-
s VerPleegkundige van de ba-
lijlfe^°ndheidsdienst in Ooste-
bij d^uid-Limburg is betrokken
$er e hulp aan aidspatiënten en

IW re actie is uitdrukkelijk op
e^oonlijke titel: „Ik vind het
**it poe<^e zaak, mits de anonimi-
Vl UWaarb°rgd iS* Het ZOU een.aant beeld geven van de
*'Jn m n seropositieven die er
"ar schatten we het aantal,
'*est een verplichte anonieme
iQtit\»,2tK een beter inzicht in de!Vsr. Voeling en de verspreiding
Ven besmetting kunnen ge-
Va^' ** oen er dus voorstander
SJj maar nogmaals, de anonimi-
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Te k. gevr. auto's vanaf
1928. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
T.k. VW GOLF 1.6 S
SPRINTER. Weinig km,
z.g.st., APK, bj. '80, pr.

’ 3850.-, tel. 04490-22689.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je -bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
Autobedrijf Heka 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. Tel. 045-273177.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Wij
betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-213424 of 045-
-227793.
Gebruikte ONDERDELEN
v. jongeschadeauto's tev. te
k. schadeauto's. Deumens,
Haefland 20, Brunssum, tel.
045-254482.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHAIJEAUTÖ'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg, tel. 045-254049.
Té k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezw. Tel. 045--72.0200.
Te k. div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216476.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te k. Honda CIVIC auto-
matic '81 ’2950,-, tel. 045-
-324763.
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: BMW
316, lpg, t. '86; Ford Escort,
5-deurs, 1.6 CL Aut., 1988;
Ford Sierra 1.6 EM, lpg, '86;
2 x Opel Ascona Hatchback
1.6 S, t. '83, ’ 8900,-; Toyota
Cressida Diesel, nw. mod.,
t. '83, ’ 6900,-; VW Derby, t.
'80, schuifd., ’ 2900,-; Lada
2105, t. '82, ’1700,-; Ford
Taunus, t. '77, ’900,-; Mit-
subishiGalant 2.0 L Aut, t
81, lpg, i.z.g.st, ’5900,-;
Peugeot 104 S, t '80,
i.z.g.st. ’2450,-; VW Golf
1600 Aut, t '78, i.z.g.st,
’2900,-; Mazda 323 SP, t
'80, ’1900,-; 4x Ford Es-
cort, '78, '79, va. ’1500,-;
Honda Civic t '82, f 5500,-;
Opel Rekord Diesel Aut, t.
'81, ’2300,-; 2x Ford Es-
cort, t '80, va. ’ 2400,-;Opel
Manta 1900 HB, t *80,
’3900,-; 2x Mazda 626. t
'81, 2.0 Aut, va. ’2700,-;
Honda Prelude, t '81,
’4500,-; VW Polo, t '78,
’1700,-; Renault 5 TL. t.
*83, ’ 5900.-; Citroen GS, t
'81, ’2100,-; 2x Renault 5
GTL, t '81, ’ 1900,-; Mazda
626 Hardtop Coupe, t '80,
’3900,-; Fiat Uno 55 S, t
'86; Renault 18 TL, lpg, t
'82, ’ 2900,-; Fiat Ritmo 75
CL, t '81, ’ 1900,-; Opel As-
cona 1.2, t. '79, ’ 2600,-; Mit-
subishi Celeste, t '81,

’ 2900,-; Chrysler Talbot
1510, t '81, ’2250,-; Opel
Manta GTE. bj. '75, i.z.g.st.,
f 7000.-; Honda Civic, t. '80,
’2700,-; Chrysler Aut, t
'82, ’ 1900,-; Volvo Expres-
se, "71. Div. goedkope inrui-
lers. Alle auto's met APK.
Verlichte showroom, geop.
ma t/m vrijd. van 10 tot 19
uur, zat. tot 17 uur. Inruil en
Financiering mogelijk.

Auto Landgraaf biedt aan,
kijk en vergelijk: PEU-
GEOT 505 GR Break Van
m. div. ace. 33.000 km, '87
’19.800,-: Porsche 924 m.
div. ace. in absol. nw.st. kl.
rood, '81 ’24.500,-; Audi
coupé GT m.z.v. ace. 15.000
km, d.blauw, nw.st.. '87
’34.900,-; BMW 525 E m.
div. ace, kl. wit als nw., '85
’21.900,-; BMW 316 m.
5-bak, 62.000 km, kl. lapis-
blauw, '87 ’ 23.800,-; BMW
320 5-bak sportv., kl.
grijsm., '82 ’ 9750,-; Daihat-
su Charade automaat 5-drs.
blauwm., 39.000 km '83
’6800,-; Fiat Panda 1000
CL 9000 km, kl. zilver '88
’13.950,-; Ford Sierra 1.6
coupé 3-drs., kl. blauw,
49.000 km, '86 ’17.800,-;
Ford Escort Laser kl. bei-
gem. '85 12.900,-; Honda
prelude EX 1.8 12 Valve kl.
wit, '85 ’22.950,-; Honda
Civic 1.5 GTI zilverm. '85
’15.500,-; Honda Accord
3-drs. coupé, kl. blauwm.
'83 ’ 10.900,-; Lada 2104 sta-
tion kl. rood, '86 ’8950,-;
Opel Corsa 1.2 LS 3-drs.
15.000 km, nw.st. eind '87

’ 14.900,-; Opel Ascona 1.6
S kl. rood, div. ace. '85

’ 15.500.-; Opel Senator 2.5
E m. 5-bak, LPG, CD uitv.
blauwm. '84 ’ 19.750,-; Opel
Senator 3.0 E CD uitv., z.
mooi blauwm. '81 ’8950,-;
Opel Rekord 2.0 S GL uitv.
m. LPG kl. wit '83
’11.500.-; Renault 18 GTL
break kl. rood '82 ’ 5950,-;
Volvo 240 GLE m. schuifd.,
stuurb., blauwm. '83
’15.900,-; VW Golf C 1.3 kl.
roodm. km. 32.000 km '87

’ 19.500,-; Daihatsu Chara-
de KT 5-drs. kl. wit '81

’ 2500,-; Saab 900 GLS se-
dan m. schuifd., kl. bruinm.
'81 ’6950,-; Ford Taunus
2.0 L station, lpg, blauw '80
’1950,-; Ford Taunus 2.3
Ghia kl. zilver '80 ’ 2750,-;
Honda Quintet 5-drs. kl.
roodm. '81 ’2950,-: Mitsu-
bishi Galant GL bruinm.
'78 ’950,-; 2x Mazda 323
'77-'7B vanaf ’850,-; VW
Golf S 1.6 4-drs. kl. groen,
z.g. cond. '78 ’ 2250,-. * er-
kend Bovag bedrijf * eigen
werkplaats * Financiering
zonder aanbet. mog. * alle
keuringen toegestaan * In-
ruil mogelijk * Keuze uit
12-3 mnd. garantie * WN
keuringsstation * Garantie
boven ’ 10.000,-.Kom vrij-
blijvend kijken en vergelij-
ken bij Auto Landgraaf.
Het adres voor de betere ge-
bruikte auto. Auto Land-
graaf. Heerlerbaan 74-76,
Heerlen, tel. 045-
-424268/424231.
Nieuw. Wij bet. de hoogste
prijs voor uw AUTO. 045-
-416239. Ook sloop.
Spoed!!! Wij zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. '80--1.7. Dir. cont. ook sloop.
045-414372 tevens alle type
Mercedes.
Te k. BMW biT"l^," 6 cil,
i.z.g.st. Pr. ’ 3906,-. Tel. 045--254098.
Te k. MAZDA 323 ES type
'79, apk. Pr. ’1500,-. Tel.
045-257871.
Te k. i.g.st. Opel KADETT
1.2 N Hatchback, bjr. '80, kl.
d.groenmet., vr.pr. ’ 34Ó0,-,
mr. mog. Ist. stationcar of
diesel. Te bevr. na 17.00uur
Torenstr. 10, Oirsbeek. Tel.
04492-3414.
Te k. MINI 1100 bwj. '77.
Tel. 045-453006 APK-gek.
VOLVO 360 Inj. 2 ltr. Sedan
bwj. 3-88, div. ace. Colmont
2D Übachsberg 045-752828.
De hoogste pr. in Limb.
voor uw AUTO. Ook scha-
de-, defect- en sloop. 045-
-254081.

Radrema Auto's, Galjoenweg 73, Beatrixhaven Maas-
tricht, tel. 043-632250.

Radrema niet alleen het adres voor betrouwbaarheid en
optimale service met Bovaggarantie + ANWB-keuring.

Maar vergelijk nu ook nog even onze verkoopprijzen van
onze optimale gecontroleerde occasions.

Wat wilt u als dient nog meer,
betrouwbaarheid, optimale service en

De prijs ook nog het goedkoopst
Onderstaande auto's zijn allen eerste eigenaar!

Audi 100cc 1984 16.900-
BMW3IB Injection 1982 9.900-
Citroen Visa 1985 6.500-
CitroenAxel 1985 8.500-
CitroenßXl9Bs 13.900-
Daihatsu Charade 1986 11.500-
Honda Accord 2.0 EX 1988 met div. ace 32.900-
Lada2loS 1981 1.900-
Opel Corsa 1.3 S 1986 15.500-
Oldsmobile Omega 1982 5.750-
Peugeotlo4ZLl9B3 5.500-
Peugeot 309 Profil 1986 15.900-
Renault2l TS 1987 21.900-
Seat Ronda 1.2L 1987 12.500-
Subaru ElO DX Van 1988 14.500-
Suzuki Swift GA 1.0 nieuw m. div. ace 15.250-
Toyota Corolla 1.3 DX 1987 15.900-
Volkswagen Jetta 1.6 1984 12.500-
Volkswagen LT 28 diesel 1987
Mazda323 Sedan 1.5 1986 15.950-
Mazda323 Sedan Sport 1.3 1985 13.900-
Mazda 323 Sedan 1.3 LX 1986 16.900-
Mazda323 Sedan 1.3 1983 8.900-
Mazda323 Sedan 1.3 1982 6.500-
Mazda323 Sedan 1.3 LX 1986 15.900-
Mazda323Hßl.3LXl9B7 17.700-
Mazda323Hßl.l LX 1986 15.900-
Mazda323Hßl.3LXl9BB 19.900-
Mazda323Hß 1.3 1982 4.500-
Mazda323 HB I.SGT 1981 7.500-
Mazda 626 Sedan 1.6 LX 1986 16.900-
Mazda 626Sedan 2.0 GLX 1983 10.900-
Mazda 626Sedan 1.6 LX 1986 16.900-
Mazda 626 HB 1.6autom. 1985 14.900-
Mazda 626Coupe 1.6 LX 1983 12.900-
Mazda626 HB 1.6GLX 1986 20.900-

Exclusieve auto's:
BMW 730inieuw model + div. extra's 1987
Toyota Celica met (zeer) veel ace. 1986
Volvo 740 GL Stationcar 1987
Mazda 323 GL 4-wheel drive zeer excl. 1987
MSzda 626 4-wheel drive zeer excl. 1987
Mazda 626 Coupé GTS Injection 1986
Mazda 626 HB 2.0 Injection + twr uitgev. 1987
Mazda 626 Coupé 2.0 + stuurbekr. + twr 1987
Mazda 929 Sedan 3.0 Injection V.6 direktieauto 1987 i
Mazda RX7 + vele extra's 1979+1988

Radrema u moet er echt geweest zijn.
Radrema inmiddels een begrip voor Zuid-Limburg,

al meer dan 20 jaar.
Radrema auto's, Galjoenweg 73, Beatrixhaven-Maas-

tricht, tel. 043-632250.
Radrema uw Mazdadealer

Ook voor de beste
inruilprijs.

Te k. Opel KADETT GSI wit bwj. 1985, 20.000 km., pr. ,
’ 23.000,-. Financ. mog. Lecor motorhomes, 045- ,
323154.

Gebr. Swinkels Groothandel
betaalt de hoogste prijs voor oud ijzer, metalen, koper,

lood enz.
Tevens autovernietiging.

In de Cramer 100, Heerlen, tel. 045-751994.

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

Panda 34 -45 ... '81 t/m '87 Nissan Cherry 1.3 GL ...'B6
Uno 45 -55 '83 t/m '88 Renault 4-9 TL .'Bl t/m '85
Uno Diesel '84,86,87 R9GTL '85
Ritmo '84 t/m '86 Renault 11TXE '85
Ritmo 70 S, 5-drs '86 Opel Ascona 1600 S,
Ritmo 70 CL 5-drs. aut. '85 5-drs, Hatchback '81
127Super900 '82 OpelCorsaTß '84
1271050 '86 Suzuki AtroGL '87
RegataBsS, 100 S '84 Skoda 120LS '86
Subaru mini Jumbo '87 Jetta '83
Fiat 238, zeer mooi '79 Toyota CorollaAut '80
Mini 1000 E '85 Volvo34sDLS '82
Daihatsu 85 minibus pers.
up'Bs
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

Autobedrijf M. HOGEN-
HOUT biedt te koop aan:
Ascona 16 S '83; Opel Ka-
dett 1200 S '84 hatchback;
Citroen, eend, 2cv6 '84;
Pontiac Sunbird kl. model
'83: Ford Transit vrachtw.dubb. cab. '80 ’l5OO,- In-
ruil-garantie-financ. mog.
Wilhelminastr. 146, Hoens-
broek.
Audi 100 CC 5 cylinderin-
jectie 1984; Ford Escort
1600 L 1984; Ford Escort
1300 L 1982-1981; Volkswa-
gen Jetta in nw.st. 1987; Ci-
troen BK 16 TRS 1983; Re-
nault 25 V6ingjectie met
alle extra's 1985;Ford Fies-
ta 1.1 L 1982; Toyota Celica
1984; Mazda 323 autom.
1983; Honda Prelude 1981;
Volvo 343 DL 1982; Peu-
geot 305 SR 1981; Ford
Mustang 8 cylinder fast-
baek; Opel Manta GTJ bj.
1986; Suzuki bus grijs ken-
teken ’ 5900,-; Opel Ascona

’ 2700,-. Garantie-inruil-fi-
nanciering-APK. G.G.
Auto's Heerenweg 286,
Heerlen tel. 045-224172.
Daihatsun TON " QUAD-
FLIEG Reeweg 112, 6374
BZ Landgraaf, Industrie-
terrein 045-321810 biedt
aan: Ford Scorpio 2.0iGhia
'86 rookzilver; Volvo 740
GL '85 grijsmet.; Toyota
Celica 1.6 ST '85 grijsmet.;
Daihatsu Charade TS spe-
cial '88 7000 km blauwmet.;
V.W. Passat diesel station
'86 rood; V.W. Scirocco GTI
rood '84; Ford Sierra 1.6
4-drs. 11-'B4 bruinmet.;
Ford Sierra 2.0 automaat
blauw okt. '85; Ford Escort
1.3 5-drs. zilver '85; Ford Es-
cort 1.3 3-drs. blauw '85;
Ford Escort 1.6 5 drs. blauw
'83; Ford Escort 1.6 station
rood '81; Ford Orion 1.6
5-drs. LPG blauw 12-'B4;
Ford Sierra 1.6 5-drs.
blauwmet. '85; Honda Pre-
ludeEX zilver '83; Opel Ka-
dett bruin met. 3-drs. '85;
Opel Kadett groenmet.
3-drs. '84; Opel Corsa 1.0 S
wit 3-drs. '85; Opel Ree. 2.0
S automaat, roodmet. 4-drs.
'84; Subaru 1.3 DX Sedan
zilver '86; Citroen BK sport
zilver 5-drs. '85; Suzuki
Swift GA rood 3-drs. '86;
Seai Ibiza 26000 km zwart
3-drs. '87; Honda Civic
shuttle wit '84; Toyota Ter-
cel 4 wd bruin '84; Toyota
Tercel 4wd blauw '85; Saab
900 GLS 4-drs. blauw '84;
Opel Kadett 3-drs. rood '85;
VW Golf 1.8 i goudmet. '87.
Inruilers: Fiat Uno '83;
Honda Quintet autom. '82;
V.W. Golf GTI '79; Toyota
Corolla coupé '79; Escort
1.1 '79 die. mr. tussen’ 500,-

-en ’ 1000,-. Tel. 045-321810.
Zeer zuinige TOYOTA
Starlet 5-drs. APK 22-2-'9O
bwj. '78 ’ 750,-, 045-323796.
Te k. TOYOTA jeep bwj.
'77, benzine en LPG Tel.
045-310142.
Te k. MITSUBISHI Celeste
1600 bwj. '79, vr.pr. ’ 750,-,
Hekelweg 26, Landgraaf.
Mooie Opel KADETT cou-
pé '78, gaafen 100% in orde
APK 3-390 f1650- Hae-
senstrt. 34, Schaesberg.
Te k. Ford SIERRA 2.3 D
nov. '83. Vr.pr. ’12.500,-;
Tel. 045-317012.
Te k. PONTIAC Trans AM
Targa bwj. '80, 70.000 ml, pr.
’14.500,-; Tel. 045-225550
na 17.00 uur.
Te k. BMW 316 bwi '77,
sportvelgen. Vr.pr. ’ 1700,-;
Tel. 045-310117.
Te k. SUZUKI Alto GL
Autom., 3-drs., bj. '88, km-
st. 11.000, kl, wit. Vr.pr.

’ 10.500,-. Tel. 04405-3783.
Te k. weg. omst. NISSAN
Cherry 1.3 DX type '86,
rood, i.nw.st., zeer mooi en
zuinig. Vr.pr. ’ 10.750,-; Tel.
045-455020 tyd. kant.uren
vragen naar Ben!.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te k. Alfa GUILETTA bj.
'81. Sportieve uitv. kl. wit

’ 3250,-. tel. 045-422882.
Te k. Opel ASCONA 1600
'78 pr. ’1650,- tel. 045-
-259664.
Fiat PANDA 45 bi. '84 in
nw.st, vr.pr. ’5500,-. Tel.
045-424793.
Fiat PANDA 45 '82 apk
2-'9O, 100%, v. ace, vraagpr.

’ 3650,-. Tel. 045-225913.
DAIHATSU Charmant LD
'83, lpg, le eig., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-326224.
BMW typ 316 Lz.g.st. '82
APK Kerkraderweg 166
Heerlen.
Te k. Opel RECORD 23 D
'82 4-drs. ’3500,-; Taunus
20GL '81 lpg4-drs. ’ 3500,-;
Taunus lff L '80 lpg
’lBOO,-; Volvo 343 "80
’2000,-* Fiat 128 ’lOOO,-;
Fiat 127 ’850,-; Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen.
Te k. Ford ESCORT combi
bj. 9-'Bl als nieuw, i.z.g.st.
Tel. 045-242767 of 243007.
RENAULT 14 TE bj. '81 pr.

’ 1850,- tel. 045-257634.
Fiat Ritmo super '82
’3900,-; Honda Civic '81
’3700.-,-; Honda Prelude
"80 ’ 5500,-;AUDI 1005 cyl.
'80 ’ 3500,-; Datsun Sunny
'79 ’2700,-; Toyota Celica
'78 ’ 1900,-; Renault 5 GL
'81 ’ 2950,-; Toyota Corolla
'78 ’ 1300,-; Opel kadett '78

’ 1950,-; Mitsubishi Galant
1600 '80 ’ 2800,-; VW GolfD
'79 ’3900,-; Oude Land-
Êraaf 101, Schaesberg-
.andgraaf, tel. 045-311078.

Ford TAUNUS 1980 APK
jan '90 met trekhaak, nieu-
we banden ’2750,- na 18 'uur, tl. 045-419416.
BMW 315 t '83 APK zeer
goed ’6950,-, St. Marti-
nusstr. 31, Kerrkade-W. _
VOLVO 343 APK l-3-'9O,
sunroof, trekh., goede nette
auto, ’ 2250,-. 04498-52479.
Van part. BMW I.h. BMW .
524 turbo D., bjr. 28-9-.83,
schuifd., kuipl. 4 kopst,
trekh., stuurbekr., 4 g. .autom., sp. v. beige metaH. .Zien is meenemen. ■’ 15.450,-. 04498-52479. :
Te k. HONDA Accord :
3-drs. '83, LPG, kl. blauw- 'met., 90.000 km, i.z.g.st.. le Ieig. ’8900,-; TeL 045- :414191. :

Opel OMEGA 2.0 i LS,
maart '87, staalgrijs, km.st.
37.000. Tel. 045-714923.
Te k. CITROEN 2CV6 Club
bj. sept. '86, km.st. 18.000,
te.a.b. Tel. 045-216676. -
Te k. BMW 323iHartge, kl.
zwart, 180 pk, bj. 9-'BO, ver-
laagd, 5-bak, sportvelgen 15
inch, get. glas, pullman be-
kleding, ven.a. sfioiler,
schuif-kanteldak, apK tot
okt. '89, zien is kopen. Te
bevr. Jeustr. 65, Voeren-
daal, na 15.00 uur.
Te k. VOLKSWAGEN
Golfn i.z.g.st. bj. '80. Tel.
04492-5473.
R 5 ONDERDELEN o.a.
motor 1300 cc, spoilers,
sp.velgen enz. 04498-51866.
Te k. MAZDA 323 '78; Mini
'789; Opel Kadett '82; Opel
'80 2 ltr. APK i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
Te k. MERCEDES 190Ebj.
'83 autom. Alle ace. pr.
n.o.t.k. tel. 04490-74101 na
17 uur.
Te k. OPEL Rekord bj.' 82
i.g.st ’3500,-. Tel. 04492-
-1304.
Te koop GOLF 1600 auto-
matic, bj. '76, i.z.g.st., trek-
haak, sunroof, spoiler
’1300,-. Eikstr. 168 Heer-
len. Na 18.00 uur.
Te k. MAZDA 323 '79
’llOO,-- Kadett '77 ’750,-;
Simca Horizon '80 ’ 1200,-.
Mariagewandenstr. 4
Hoensbroek. Na 14.00 uur.
CHEVROLET Impala t. '81
aut. Lpg, wit, 85.000 km
’5250,-; VW Golf '78
’1650,- en ’1950,-; Volvo
343 aut. '78 ’ 1500,-. Inruil
mog. 045-211071. Overbroe-
kerstr. 54 Hoensbroek.
Te k. v. liefhebber VOLVO
242 L, le eig. Bwjr. '75,
i.z.g.st. Einderstr. 29 Nw.
Einde-Heerlen.

Te k. in st. v. splinternw. 'FIAT Ritmo 60 „Cl 3-drs.
bwjr. '87 met keuringsrapp.
d.d. 22-2-'B9 ’8750,-. Inl.
043-254462.
Te k. weg. omst. v. oudere
dame le eig. NISSAN Mi-
cra SDX 4-*B5, apk, z.g.a.n.
Km.st. 57.000. Vr.pr.

’ 9250,-. Tel. 045-215918 /
228457.
Te k. PANDA 45, bwj. '83.
Meezenbroekerweg 95
Heerlen. 722213.
Te k. OPEL Kadett bj. '75,
apk, pr. st. ’1350,-. Tel.
04450-3371.
Te k. RENAULT 4 GTL
okt. '89. Tel. 045-728617.
Te k. BMW type 3.0 S bwj.
'73, geh. vern. gasinst,
sportv., nw. motor, 90.000
kim gel., echtvoor liefh. Met
apk. Inr. mogel. 045-426146.
Te k. AUDI 100, 5-cyl. die-
sel, bwj. '79. Vr.pr. ’3450,-.
Tel. 728582.
BMW 315 te k. bj. '83, goed
onderh. tel. 04492-2358 of
1287.
Te k. SAAB 96 bwj. '80,
vr.pr. ’ 6000,-, 045-725104.
MINI special bwj. '78 sport-
stoelen: wolfrace motorisch
100% APK. vr.pr. ’1300,-,
tel. 045-710080 na 19 uur.
Opel KADETT 12 N hatch-
back m. '80 apart mooi!

’ 3750,-. Tel. 045-725703.
VW GOLF 1600 bwj. 11-'B2,
kl. zwart i.z.g.st. Veel ex-
tra's ’ 7750,- 045-226928.
Te k. van le eigenaar AS-
CONA 18 i, 4 drs. schuif-
/kanteldak, metal. rood
60000 km gel. bwj. '86, tel.
045-257360 na 18 uur.
Te k. Ford TAUNUS sta-
tionc. bi. 10-79, APK gek.
metal blauw, 100% in orde,
teg. red. pr. t.k. Europalaan
45, Brunssum na 18 uur.
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bij alleRenault-dealers.
DATSUN 100 A F II bj. '79,
vr.pr. ’O5O- opkn. Tel.
04498-51866.
Te k. mooie OpelREKORD
2.0 S bj. '81, km.st. 88.000,
vr.pr. ’4300,-. Tel. 04498-
-51866.
Te k. VW CAMPER bj. '80mr. Golf of Kadett diesel
mog. Tel. 04490-28651.
Tek. Opel MANTA bj. nov.
'80, apk, weg. omst. Vr.pr.
’3150,-. 045-221116.
Citroen BK 19 GT '85, Ford
Sierra 1600 lpg '85; Ford
Orion 1.6 L, met lpg, '85;
Opel Kadett Caravan Die-
sel, 5-drs., '85; Opel Kadett
Diesel, '83; BMW 316 4-drs.,
'86 5 versnell.; Ford Taunus
1600 Bravo, '81; Ford Escort
1300 Bravo, '84* Opel Corsa
1.2 S, '84; Ford Taunus 1600
lpg '81; Ford Escort 1300
'81; Opel Ascona 1600 LS
5-drs. rB4; Opel Kadett sta-
tioncar 1200 '82; Opel Re-
kord 2 ltr. '81; Opel Ascona
1600 LS 4-drs. rB2. Auto's
met Bovag-garantie. Inruil
en financiering. APK-keu-
ringsstation. Autobedrijf
STAN WEBER, Baanstr.
38, Schaesberg. 045-314175.
Te k. TOYOTA Corolla
sportwagen 1600 GSL
i.z.g.st. bj. '79 vr.pr. ’ 1950,-,
04490-20066.
Autohandel M. KOENEN
biedt te k. aan 10 tot 50
auto'svan ’ 500,- tot ’ 2000,--. Alles APK Handelsweg
12m, Susteren. geopend
woensd. t/m zaterdag.
Te k. GOLF diesel bj. '78
APK en Golf 5-deurs APK
I.z.g.st. tel. 04499-3398.

BMW
Constante voorraad van

groot aantal
BMW-occasions.

Div. types en bouwjaren
vanaf ’ 10.000,-.

KERA
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121

Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. SEAT Ibiza 1.2, juli
'85. Pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-322280.

Bedrijfsauto's
Mercedes 208 '82
Mercedes 207 D '79, '82
Mercedes 307 D '82
Mercedes 307D, dub. cab .

'80,82
Mercedes 407 D '82, '83
Mercedes 407DTN '83
Mercedes 508 D '83
Mercedes 508 D Bestel,
lang '85
Mercedes 608D, met glas
resteel '83
Mercedes 809 D '79, '82
Mercedes 813D, open en
gesloten '77,84
Mercedes 1417D, trekker
Mercedes 1419D, open en
gesloten '82
VW LT 35D Bestel '79
Citroen Best. Diesel '81
W. Feyts Auto's

Vaesrade 61-63, Vaesrade
Tel. 045-243317

Te k. FIAT Panda kl. rood
met geh. open dak, i.z.g.st.
Tel. 04490-74919.
SCHADE-AUTO'S: Ford
Sierra 3-drs. 1600 laser bj.
19-11-'B6 m. voorschade,
compl. kent. Vr.prJ 8750,-;
Volvo 340 GL diesel 4-drs.
bj. '85 m. lakschade, compl.
kent. Vr.pr. ’8750,-; VW
Passat diesel 5-drs. bj. '83
met voorschade compl.
kent. Vr.pr. ’4900,-; Ford
Fiesta 1100 VAN '85 met
lichte voorschade.
Vr.pr.’ 4800,-; Volvo 340 2.0
injec. 5-drs. bj. '87. Vr.pr.

’ 11.500,-. Tel. 043-610338.
FORD Granada 2.3GL bwj.
'78,100% in orde, apk tot 30-
-10. Tel. 045-722600.
Te k. PEUGEOT 205 GR
5-gang, bwi. '84, km 66.000,
i.z.g.st., ’ 10.750,-; Tel. 045-
-458126.

Te k. OpelREKORD 2.0 '80
’3900,-. Tel.: 045-423208.
Te k. AlfaRomeo GIULET-
TA i.st.v.nw. kl. zwart. Tel.:
045-464314.
Te k. Datsun SUNNY
bwj.'Bo, vraagpr. ’3500-,
APK tot 5-'B9. Pastorijstraat
101, Nuth.
Te k. MERCEDES 280 SE,
APK t/m mei '89, tech.
i.g.st. carross. licht besch.
Pr. ’2500,-. Tel: 04459-
-1964.
Te k. RENAULT 11 GTL,
bwj.'B4, km.st. 44.000, alarm
en ster. Vr.pr. ’8750,-. Te
bevr. 045-424674 na 18.00
uur.
Tek. MINI spec. bwj.'7B,kl.

fijs met APK, vr.pr.
1150,-. Tel.: 045-751607.

Te k. AUDI 100 cc avant
turbo diesel bj.1984 kl. wit
veel extra's km. 107.000. Pr.

’ 22.500,-. Inl. Hotel Alpen-
zicht, Mechelen. Tel.: 04455-
-1252.
Te k. SUZUKI Swift, bj. '85,
km.st. 52.000, le eig. Tel.
045-464314 of 043-630347.
Te k. MAZDA 323 Sedan,
bj. 8-'Bl, groenmet., trekh.,
nw. uitlaat, i.g.st., APK tot
8-'B9, vr.pr. ’4700,-. Tel.045-410425.
Te k. van Volvo-medew.
VOLVO 340 GL 1.7 kat., bj.
'88, bloedrood, km.st.
16.000, prijs ’21.800,-. Tel.
045-316994.
Te k. PEUGEOT 305, bj.
'80, vr.pr. ’1450,- APK-
gek. Zeskant 251, Heerlen,
tel. 045-723689.

Knutselkoopjes
Opel Ascona 1.6 S '77

500-
Opel Ascona 1.9 N '79

2950-
Honda Civic'79 1500-

Lada 120080 1000-(3x)
Renault 18 autom. '81

2000-
Skoda Coupé '83 3950-
Talbot Horizon '79 1950-

Smeets Opel
De Griend 2, Maastricht

tel. 043-252250

Te k. VOLVO 360 GL injec-
tie, bw.jr. '88, kleur metallic
blauw, tel. 04743-1552.
Ford Scorpio 2.0 GL 5-bak
'85 en 2.0 CL automatic '86
v.a. ’22.500,-; Ford Sierra
2.0 laser Combi '86
’19.500,-; Ford Sierra 2.0
Laser 5d automaat '85
’15.750.-: Ford Sierra 1.6
Laser LPG '87 ’19.750,-;
Ford Sierra 1.6 Laser 5d '86
’17.500.-; Ford Sierra 2.0
GL sbak LPG '83
’12.500,-; Opel Corsa 1.3
LS 3d '87 ’14.750,-; Opel
Corsa 1.2 LS 2d vB7
’14.750,-; Opel Corsa 1.2
LS 2 d. '85’ 12.250,-:Mazda
626 1.6 4 drs. '83 ’9500,-:
Peugeot 505 GL sbakLPG
'85 ’15.500,-; Renault 25
GTS 5 bak '86 ’22.500,-;
Renault 11 1.4 Broadway
'86 ’ 12.750.-* Mitsubishi
Galant 1.6 GL 5 bak '86

’ 16.500,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5 bak '83 ’9500,-;
Nissan Bluebird 1.6 GL '81

’ 4250,-; Ford Sierra 2.0 La-
ser '86. inruil, financieren,
Bovaggarantiebewijs en
APK Keuringsstation Auto-
bedrijf P. VAN DIJK en
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf (Schaesberg, ka-
kert) tel. 045-311729. Alle
keuringen toegestaan.
Te k. JAQUAR 4.2 XJ bj.
'79. prijs n.o.t.k. na 18 uur,
045-229453.
Te k. FIAT 127 Confort-
Lusso, bwj. '80 i.z.g.st. APK
tot 22-01-1990. vr.pr.’ 1500,-
-045-228294.
SKODA 130 '86; Golf MX
'79; Volvo 343DL '79; BMW
320 '78 enz. Tevens nieuwe
en slooponderd. voor Sko-
da. GaragePiet de laRoy en
Zn. Hoofdstr. 114, Hoens-
broek, 045-212896.
Te k. MERCEDES 230 T,
bwj. '79. km.st. 160000. tel.
045-222790. na 15 u.
Opel KADETT Caravan bj.
Of'B7 LPG, km.st. 48500,
pr. n.o.tk. 04490-72927.
Te k. Opel KADETT City
16S LPG '79 APK '90 tel.
045-453572.
Te k. BMW 316 bwj. '83 nw.
mod. Lpg enz. ’ 13.250,- tel.
045-316940.
Te k. VW JETTA bwj. '80
autom. ’2350,- tel. 045-
-317162.
Tek. CITROEN GSA break
type '83 ’2450,- z.g.a.n. dr.
Kuypersstr. 3, Heerlen, tel.
045-726163.
Te k. Opel ASCONA 16N
bj. '77 Straatsburgstr. 33,
Vrieheide (Heerlen).
te k. Austin ALLEGRO
1978voor sloop m. papieren

’500,- zonder paieren
’300,-, vaste pr. Alleen
vrijd. of zaterd. tussen 13-14
uur Servatiusstr. 49, Bruns-
sum.
BMW 316, T '85 in perf. st.
keuringsrapp. d.d. 14-2
aanw. mr. mog. tel. 045-
-455778.
MAZDA 323 APK 10-'B9 pr.

’ 1250,-, geenroest! Tel. 045-
-415528.'
Te k. Fiat PANDA 1000 CL
metkatalysator, bj. juli 1986
rood, km. 47000 i.z.g.st.
’9OOO,- van Caldenborghs-
weg 3, Houthem-V'burg,
tel. 04406-40794.
DATSUN 120 FA, trekh.,
nw. abnden, accu, APK tot
okt. ’BOO,-, 04499-1604.
Te k. Austin ALLEGRO
1300 i.z.g.st., bj. '80, APK tot
sept. 1989 ’900,-, 04490-
-10126.
VOLVO 345 grand luxe bj.
1981 vr.pr. ’4750,-, 04490-
-21284.
Tek. MERCEDES 280 S '74
en APK nov. '89; automatic
Mercedes 230, 4 en 6 cyl. en
220 diesel 1972 en 1975 en
APK. Tel. 04750-17902.
Te k. VOLVO 343 L bwj.'7B
U.st. APK, Vr.pr. ’ 1550,-.
Tel.: 045-221861.
Div ond. SAAB 900 EMS bj.
1980, motor, velgen enz.
Tel.: 04499-4628.
te k. Opel RECORD 20 S
LPG bwj.'Bo Pr. ’1750,-.
Tel.: 04490-20596.
Opel ASCONA 16 S '85
Hatchback als nieuw. Tel.:
045-464286.
Te k. MITSUBISHI Colt
1400 GLX, 5 drs. m. '80
APK 6 '89 radio. Vr. pr.
’2950,-. Tel.: 045-319328.
Zeer mooie FIAT 127 bwj.
1978, puntgaaf, APK '90.
Tel. 045-410750.
Te k. zeer mooie HONDA
Civic nw. mot. ’ 1700,-;
APK tot '90. Tel. 045-
-410959.
Te k. PEUGEOT 305 bwj.
'81 APK gek., i.z.g.st. met
radio, trekh, pr. ’ 2200,-, tel.
045-312990.
Te k. BMW 320 6-cyl. bwj.
'78, grijs, tel. 045-463494.
Te k. i.z.g.st. PEUGEOT
104 + apk 3-'9O, bwj. '79.
Vr.pr. ’ 1650,-. 045-751033.
Te k. Opel KADETT bwj.
'77 + nw. Apk, 4-drs. Kas-
teelln. 58F Heerlen.
Te k. MINI Special 1100
i.z.g.st., apk 21-10-'B9. 100%.
Vr.pr. ’1200,-. Tel. 045-
-242957.
Te k. HONDA Accord se-
dan bwj. '5-'B5 de luxe 1,6
z.g.a.n. Vingweg 3 Simpel-
veld;
Van part. te k. Fiat UNO '86,
40.000 km, alle beurten ge-
had ’11.000,-. Tel. 04459-
-1827.
Te k. Ford ESCORT 1400
CL, RS-uitv., biiz. spoilers,
sportwielen, dwj. '87,
5-gang. Pr. ’16.750,-. Bo-
vendevoonstr. 4, Zeswe-
gen-Heerlen.
Te k. OPEL Kadett D bj.
'80, apktot febr. '90 i.z.g.st.
Vr.pr. ’4450,-. 04454-1203.
Zeer zuinige DAIHATSU
Cuore 850, 3-drs., '83, apk
290. i.z.g.st., ’4650,-.
453572.
Te k. OPEL Rekord 2.0 S
autom., bwjr. 10-'B4, div. ex-
tra's. Horstplein 13, Hoens-
broek.
Opel REKORD Caravan
20E met trekh. bwj. 2-11-79
z.m., APK tot 2-11-'B9 gl.
kent. vr.pr. ’3750,-; 045-
-714987.
VW GOLF 1300c'M' 82. z.
mooi APK radio, ’5750,-.
Tel.: 045-454087.
Opel KADETT '84

’ 10.500,-; Ford Escort 1300L '81 ’ 6900m-; Opel Asco-
na Diesel '79 ’ 2800,-; Opel
Ascona Berlina '79’2900,-;
Autobedrijf G.v. Mil, Sport-
str. 10 t.o. Gem. Sportpark
045-421787, Kerkrade.

Te k. AUDI coupé GT 5 S,
bj. '82, kleur diamant-zwart,
verlaagd, banden 2.05,
sportvelgen, spoiler, bum-
per, nw. inter. type '85
Quattro-look. Vr.pr.

’ 14.500,-. Tel. 04493-4922.
KADETT typ. 12S hatch-
back '83 zeldz.. mooi Her-
longstr. 43, Heerlerbaan.
R5Alpina '81; Mini Special
1100 '78; Lada jeep '79 met
lpg; camperOpel Blitz r.j.w.
gekeurd; BMW 633 CSI '77
nw.st. Inr. mog. Autoservi-
ce Meezenbroek, Ru-
bensstr. 23 Meezenbroek-
Hrl. 045-723621.
Tek. van le eig. VWkever,
bwj. sept. '83 (laatste bwi.
van kever) 47.500,- km. Tel.
04405-2006.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
Eie. Tevens schade- en ge-
ruikte automobielen. Tn-

en verkoop.Locht 70, Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.
Te k. MERCEDES 200 aut.
op gas, bwj. 10-'7B i.z.g.st.
metrem-, stuurbekr., centr.
vergr., nieuwe banden.
Vr.pr. ’4500,-. Tel. 045-
-225523. Inruil BMW 3-serie
mog.
VW CAMPER te koop
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 22.000,-. Tel.
04490-73420.
HONDA Civic bwj. '80,
5-drs. ’3750,-. Tel. 045-
-412165.
Tek. FORD Escort 1400 CL
Bwj. '87 km.st. 32.000, le
eig., mr. mog. 04498-53498.
WETZELS AUTO'S: Mer-
cedes 300 CE autom. '88;
Mercedes 300 E autom. '86;
Mercedes 300 D veel extra's
'86; Mercedes 230 E '85;
Mercedes 2.5 D Turbo '88;
Mercedes 380 SEL '84; Mer-
cedes 450 SL uniek '79;
Mercedes 2.5 D '88; Merce-
des 190 B '88; Mercedes 230
Station '79: Audi '80 LS '87
+ '88; BMW 730 I autom.
'87; BMW 323 I Cl Alpina
'86; BMW 323 I turbo '85;
BMW 323 I '85; BMW 324 D
'86; BMW 525 I apart '84;
BMW 525 I '85; Opel Omega
3.0 I Sport '87; Opel Kadett
GSI Cabriolet '89; OpelKa-
dett GSI uniek *86; BMW
323 I Bauer Cabriolet '84;
BMW 316 5 bak '85; Volvo
480 ES '87; Porsche 911 SC
'80; Ford Fiesta 1.1 '89; Ci-
troen Pallas 2.4 autom. '83;
Toyota Celica 2.0 Coupé '82;
Golf 1.3 apart '84; Fiat Uno
'87; Peugeot 505 Turbo '86.
Alle typen Mercedessen uit
voorraad leverbaar. Indus-
triestr. 35 Sittard, tel. 04490-
-10655.
ESCORT type 13 GL '81,
zeldza. mooi ’5950,-; als
nw. Hamerstr. 37-39 Heer-
len.
MAZDA 626 GLX Hatch-
back 2.0 L, bwj.'B4, 5-deurs,
72.000 km, pr. ’10.750,-.
045-442125.
Te k. gevr. BOODSCHAP-
PENAUTO, niet te groot en
niet te oud, tel. 045-214341.
FIESTA 1300 S, wit, spor-
tief, ’3950,-. Rotterdamstr.
24, Heerlen.
Te k. AUDI 80 GLS,
bwj.'Bo, kl. zwartmetalic m.
striping, APK-gek.,
’3250,-. Ariensstr. 2, Ka-kert-Schaesberg.
Te koop RENAULT 4 be-
stel, grijs kent, bwj.'Bs,
km.st. 62.500. Geheel in
zeer goede staat, prijs

’ 7900- met garantie. Auto-bedrijf Edmond Beugels,
Parallelstr. 103A, Amsten-
rade, tel. 04492-3691.
Opel KADETT 1300 LS
Champion '88; Opel Kadett
1200 del '83; Ford, Fiesta
1100 del '86; Ford 'Escort
Laser '84; Ford Sierra 1800
laser '86* Ford Scorpio 20
CL '87; VW Golf 1600 GL
5-drs. automatic '84; Mazda
323 GLX '87 en '84; Toyota
Corolla 1300 DX 4-drs. '86.Garantie financ, apk en in-
ruil. Autobedrijf P. Veen-
stra, Rotterdamstr. 98,
Heerlen, tel. 725806, na
18.00 uur 312059.
SUBARU Mini bus, grijs
kent., '84, '’3800,-. Tel. T.45-
-440590.
Te k. Golf CL diesel, '85,
rood, 51.000 km, in nw.st.,
pr. ’ 15.500,-.Te bevr. Auto
EKAS, Kokelestr. 114,
Kerkrade, tel. 045-454763.
RENAULT 5 TL '80, apk
12-89, ’ 1850-, zeldz. mooi,
045-417122.
Te k. GOLF 1600 CL,
bwj.'Bl, apk-gek., kl. bor-deaux-rood, vraagpr.

’ 5750,-. Kieskoel 8,
Schaesberg.
MERCEDES 240 D kl. wit,
bj. 1977, automaat, trek-
haak, radio. Spekhou-
werstr. 17 Voerendaal. 045-
-750743.
Te k. BMW 316 bj. '78,i.z.g.st.. stereo, sportwielen,
trekh. Vr.pr. ’ 2650,-. 04490-
-27521.
Opel KADETT 13 bwj. '82
i.pr.st., apk eek. Pr. n.o.t.k.Heerlerweg 99 Hoensbroek.
Te k. OPEL Kadett 1,8 GSI
bwjr. '85, wit, getint glas.
Pas 20.000 km gelopen.
Auto is nieuw. Voor info.
tel. 04750-31698 na 6 uur of
in het weekend.

Zien is kopen. Motor HON-
DA bol dor.Kijken na telef.
afspr. Tel. 045^728508.
AANHANGER voor (cross)
motor met grote opberg-
vakken ’350,-, tweewieler-
specialist Math Salden,
Limbricht.

Heren- dames- kinder- om-
afiets/STOELTJE, tel. 045-
-257371.
Gebruikte FIETSEN als
nieuw!! Anjerstraat 8,
Schinveld, tel. 045-256719.
Mooie collectie nieuwe
BROMFIETSEN, autom.
en versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanciering mogelijk va.

’ 40- per mnd. Rens Jans-
sen & Zn., Ganzeweide 54,
Heerlerheide, 045-211486.
Te k. gebr. Puch MAXI,
Vespa en Zündapp. Tevens
grote sortering gebr. brom-
fietsonderdelen. Maasstr. 3,
Beersdal-Heerlen. Tel. 045-
-725309.
Te k. VESPA met sterwie-
len ’6OO- en Puch Maxi
’425,-. Tel.: 045-224289.
Te k. gevr. SLOOPBROM-
FIETS Vespa Ciao bwj.'79.
Tel. 045-242756.

Te k. HONDA MT. Inr.
mog. Vespa. Tel. 045- '256596. r
2e-hands BROMFIETSEN !
Honda en scooter Yamaha '’ 1795,-; Vespa scooter I

’ 1495,-; 2e hands fietsen j
vanaf ’75,-. Let op! brom- ,
fietsverzekering! Vanaf
maart ’98,-, automaat + (

’278-, schakel voor 14 "

maanden WA. Franssen,
Kerkstr. 56, Übachsberg,
tel. 045-751519.
Te k. HONDA MT zwart- "
/geel i.z.g.st. bj.'B7. Pr.

’ 1850,-. na 18.00 uur. Fre-
derikagracht 65, Kerkrade.
Te k. YAMAHA FS en
Yamaha Enduro i. pr.st. tel.
045-251690.
Te k. VESPA Si m. sterw.
na 11 uur, tel. 045-250293.
Te k. gevraagd 2de hands
bromfietsen. Bromfietsen-
specialist MATH SALDEN
Limbricht.
2e hands Kreidlers v.a.
’475,-, Puch Maxi v.a.
’475,-; vespa Ciao v.a.

’ 495,--Honda mt; Yamaha 'DT, RD Bromfietsspecialist
MATH SALDEN Lim-
bricht.
Te k. VESPA Ciao met ster-
wielen. Tel. 045-217202.
Te k. YAMAHA DT '85 .
’ 850,-; Mgr. Lemmensstr.
36 Nieuwenhagen.
Te k. div. gebr. RACEFIET-
SEN o.a. Gazelle, Koga, Ra- 1leigh. Allen, Vitus Carboon. ;
Tev. 1 gebr. Vespa, Citta "snor ’850,-. WA-verz. snor ;
’68,-; aut. ’98,-; versn. ;
’278,- Bert Rekers, Wil- 'lemstr. 85, Heerlen, tel. 045- 1
726840. 'BPffffüffß I 'WtÊÊÊßmmmmÊkmm I 1
Isaria ZAAIMACHINE 2.25 1
br, luchtbanden, hooiwen- j
der Fahr 4.00 br. 04498-'52248. I
Te k. HOOI en stro, te bevr. 'na 18 uur. 045-254058. 1

____FsWWWl_____l I r
Byii__Ë__f___iiiii___i-l I

SPEEDBOOT te k. merk'"Glastrom 5.10 m lang, 130I
pk in border + trailer ■’ 8500,-; 045-353304. ;
Grote INTRODUKTIE-'SHOW van André Jamet 'vouwwagens, binnen één !minuut opgezet v.a. ’ 4995,- 'Nu bij tentenhuis Stasser, "Heisterberg 78 ' Hoens-
broek.
Te k. ALPENKREUZER
bj. '74 i.z-g.st, pr.n.o.t.k. Tel. ;
045-322972 na 17 uur. \
Caravan TABBERT Luxe, :
'78, 5-pers., met alle extra's, '’6800,-. 045-417122. :
Te k. TOERCARAVAN,
hobby prestige, type 475,
div. extra's, bwjr. 7-81. Ju-
lianastr. 61, Hoensbroek.
STA-CARAVAN v.v. 2
aparte slpk.. douche, toilet,
lengte Bm., br. 2.80 m. Bin-
nen straal v. 50 km. gratis
transport. Prijs ’ 6500,-. Te-
vens Bürstner tourcaravan
metkent., lengte 7 m. x 2.50
m., 2 aparte slpk., gratis
transport, prijs ’ 10.000,-.
Tel.: 04450-1480.
CAMPER Volksw. LT 35 D
opb. Bergland '85. geh.
compl., veel extra's. Winter-
vast 4-6 pers. APK gek. jan.
,90 tel. 04490-15284.
Tek. HOMECAR Ureka 5,5
GL tand.asser, bj. '85,2x_ge-
bruikt. Vrjpr. ’ 12.500,-. Tel.
04750,-26878.
Te k. 5-pers. TOURCARA-
VAN, vaste plaats België.
Kissel 29 Heerlen.
Te k. leukeCARAVAN 3 a 4
pers. met voortent, vr.pr.

’ 1250,-, tel. 045-258364.

„Maak 'n sex-afspraak..."!
LIVE-AFSPREEK-LIJN!
Bel: 06-320.320.55 (50
c.p.m.).
'T NYMPHOMAANTJE
06-320.325.12 - (50 c.p.m.)
Gepeperde porno, sex,
sex, sex, sex, meerdere
mannen tegelijk!.
Kom in contact met die da-
mes van plezier: TIPPEL-
LIJN 06-320.330.66 (50
c.p.m.).
GAY-CONTACT-SERVI-
CE! Maak ook snel nieuwe
vrienden, 06-320.330.21
(50 c.p.m.).'

Voor echte sexcontacteri
bel je de „BANALE SEX-
BOX" 06-320.325.13 - 50

' c.p.m. Echt pervers, echt
banaal! Ook mannen mo-
gen bellen!.
Escortservice all-in, 045-
-326191, ma. t.m. vrijd. 14
u. tot 4 u. Alle mog. aanw.

i 06-06-06-06-06-06-06-06-
-320.320.05...p0ur toi
320.320.28...1e5bi 28

320.320.68...5tandje 68
320.322.30...heat line
320.324.00...pervers

320.324.01...50ft
320.324.02...p0tten

320.324.03...1ive
I 320.324.05...1ive hot

320.325.02...heet
320.325.03...macaber

■ 50 c.p.m. Pb 157 z'voort
! 't STOEIPOESJE voor lea-

ther, American, Russian of
1 Frenchy sex!!! 06-
-i 32032511, 50 et. p/m.

Nieuw! Nieuw!

Oooohh!
: 06-320.320.66
: Club PARIS. Ma. t/m vr.

* va. 14.00 uur. Provinciale-. weg 31* Noord, Oirsbeek.. Tel. 04492-1873.
; ..CONTACTENBUREAU..

L'Amour. Dames, trio, p.r.-,
privé enz. Heerlen. 045-

-l 225237.

Nieuw privé
045-321038

8 sexy meisjes bij YVON-
NE. Ontvangt u in lingerie,
7 dg. Geop. v. 11 tot 23 u.
's Zond. v. 15 tot 24 u. Tel.
045-425100 in Kerkrade.

„DE JACHTHUT", H I
rade-Kerkrade, G' J
straat 23. Rosi, Ftó
Karin, Heike, Arean*
Matina. Ma. t/m zo. L
20.00 tot 04.00 uur,"'
463943; tevens m»
gevraagd. j l

Nieuw privé
045-32103 jit

Erotheatei^
Lekker genieten v°J £maar 50 cent p.m. B* 5

* Topsex!
320*325*|!
* Hardsex!!
320*325*3b
* Blacksex';
320*324*j?

Diana Escortser** 6 ,
045-2151131
Diana Escort 045' 1

320905 - 213JJEscortservice. Tel- "y
23730. Ma. t/m z*
20.00-5.00 uur. _^j
Heb je al kennis g^
met 'DE KLODDER^'n Echte perverse seK
Erg smerig! Heelgrot
mag! 06-320.325.1**""et. p.m.
Neem 'ns een jon9.*jl
meisje bij 'DE B*
BOX. 06-320.325.3^et. p.m. Sexcontacte"'
der franje! ProbeerJ>jj
Wil je vreemd gaan?"J
met iemand afspr*
Gaat 't jou alleen or"/
Bel 'DE JEUKBOX'
320.325.16-50 ctj^
Zoek je 'n lekker
GAY! Date! Live!
320.330.18 (50 c.pjSj:
irZoek je 'n lekker &
FLIRT-LINE 33, s$
sexy! Bel: 06-320.3*"!
(50 c.p.m.). A
NIEUW, Elly, Ingrid, PJ]
Silvia in Club Cind*!
Oude Rijksweg Noo(°j
Susteren, naast teng^
* Rosie!
sex-lijn

Sexblad Rosie prese^
Anita zie"1"

50 et/min. 06-1*320.3307ji
Tieners 4
Nieuw - 06 - Nie^Cj
320.320.1%

Bel voor gratis .^ j«a
tienerposterkalender . "aansteker en sticK . .

Nieuw - 06 - Ni< f320.323.1
10 meisjes, 100 vert1* j^
Viditel p. 34010, jOj-J^
Sexliefhebbers. De r$ l;
op de „SABBELBO^ >bezig met hun (sex.1 j!j
Smakken mag, pas °M \
kortsluiting. 06-32n-> .
50 ct.p.m _^j

Club
Merci,[

Rijksweg-Zuid 2*1' ik
leen, 04490-4581 4 IL
opend ma. t/m vr

r .
10.00 tot 23.00 U^A\van 10.00 tot l8 ° a-jj;
Tevens meisje g___^j^
PRIVÉ meisjes Se1
09-49.2456.1053 s e
gens vanaf B.oojjH!>^ *.

Nieuw esco^
Het adres voor ef . k
meisje bij u thuis

’ 100,-311-1%/; P06521-278gP|
CONTACTBURO Jvoor bemiddeling v.- 1 6»'
sen. Tel. 04490-509** 1
leen. _—-"^i-1*.Ook open op zat. erl ~van 14-24 Li-

ma, t/m vr. 11 "^ |'
Club !'2000

Rijksweg Noord 2
Geleen 5 \

Tel. 04490j-fgg^
CLUB Pigalle 9^/ma. t/m vr. v.a. 1 -.^si-*Enkele nieuwe "J. f'
Tel. 09-32-1156709J*
yens meisjes 9g_^>^fli
Jong koppel 25 jr*r>
sex MEISJE. Brief w
(foto retour), Q.&°?Lss
ning. Postbus 68,
(B-). _-~^
UANNYLive Sex Lijn y
ry's per dag 50 et. P

06-320-321-71^_~--^
Nieuwe darjjf045-31Jjg^

De zusjes ANGELA e 2
rina zijn verhuis"* Kfln-
helpt er mee uw* J
Tel. 045-229680^|^
Privéhuis MICHEI£ ',J
kater wordt een "<* (
het privéhuis » n jgJÏ
eeuw!!! Net nieuw, g»
Mariskaü! Tel- \
228481. _^-^
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Oirsbeek, Merkelbeek, Doenra-
de en Amstenrade.

De aanleg van de Zwart-1, die
over enkele jarenals voortzetting
van de SW 21 op Heerlens grond-
gebied gebouwd zal worden, ver-
eist nog eens veertig miljoen gul-
den, plus flinke stukken niet in
waarde te becijferen Brunssum-
mer- en Schrieversheide.

Het rijk (lees wijzelf), de provin-
cie en de EG (Europees fonds
voor regionale ontwikkeling) be-
talen gezamenlijk die fikse nota.

En het gelag? Da's dan voor de
volgende generatie.

En wat dies meer zij...BRUNSSUM - 'Heer verlos
ons van de autootjesplaag':
duurzame graffiti op een
van de viaducten, die in de
jaren zeventig in de velden
bij Merkelbeek werden
neergelegd, om in de jaren
negentig de teerstroken van
de SW 21 te dragen.

Over twee jaarzal dit geschreven
protest pas de kracht en urgentie
winnen, die het veel eerder al
verdiende.

ergspektakel' nd Strijthagen
Van onze verslaggever

'ÖGRAAF - De Stichting
f. Jeugd en Cultuur in Land-
\'s druk doende met het voor-
J*en van een 'Landgraafs berg-
wei' op en rond de Wilhelmi-
!fi nabij de Draf- en Renbaan.
f ergspektakel is een soort Sur-
-1of the Fittest-competitie.
s,Pektakel omvat onder andere

een kilometer
tergop hardlopen, dezelfde af-

' bergop fietsen, touwtrekken
" verplaatsen van ongeveer 50

is dat men in teams
ler totzes man dehindernissen

?|- Die teams kunnen zelf gefor-!? Worden maar ook de organi-
.^n teams samenstellen. Inclu-
/ei*zorging en herinnering kost
Jjaft-e aan het Bergspektakel
«Uiden, op de dag zelf, zondag 9
J.Wordt het een rijksdaalder
ler. Meer info: SJC-servicebu--1 °45-324477.

Want in 1991 jakkeren de auto's
tussen de dienstensteden Sittard
en Heerlen massaal over de
Streekweg 21 en zal de nood-
kreet voor verlossing, zeker daar
ter plekke, terechter zijn danooit
tevoren.

Het opperwezen zelf, om de scri-
bent van die leus en passant uit
zijn droom te helpen, zal die ver-
lossing hoogstwaarschijnlijk
niet zelf komen brengen.

APOTHEKEN

Vaarwel
Vorige week doemden in Bruns-
sum aan de Maastrichterstraat de
bulldozers op, om daar de eerste
voorbereidingen te treffen voor
de gefaseerde afwikkeling van
de Streekweg.

Daarmee werd een dikke streep
getrokken door de wankele
hoop, die natuur- en milieube-
schermers een week eerder nog
overeind hielden, toen ze de aan-
leg van de SW 21 via een aan-
vraag van een milieu-effecten-
rapportage (MER) alsnog wilden
blokkeren. De rapportage bleek
uiteindelijk niet van toepassing
en daarmee werd de lang uitge-
stelde bouw definitief.

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711400.
HEERLEN. De Hesselle, Bongerd
25, S 719545. B.g.g. TIGH
S 711400.
LANDGRAAF. Nieuwenhagen,
Bernhardstraat 52, S 312294. Voor
spoedgevallen dag en nacht bereik-
baar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
VanWersch, Hoofdstraat 41 Kerkra-
de, S 452010.
KERKRADE-WEST. Kerkrade-
West, Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Martens, Hoofd-
straat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
5711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

Inmiddels hebben zich alle groe-
peringen, en dat zijn er nogal
wat, die in de laatste jaren tegen
de aanleg van de weg in het ver-
weer kwamen, zich bij het onver-
mijdelijke moeten neerleggen.

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

Heerlen" Wethouder Thei Gybels (links) en Pierre Boumans van
de bestuurscommissiefeliciteren May Smeets.

Foto: FRANSRADE

wetnengde zangkoor uit Hoens-
\b geniet grote waardering en
j-Hafthiein zowel de lokale als re-

gerr»eenschap. Bovendien
1 |Lj de Hoensbroekenaren ook,bL buitenland bekendheid te
\m llet hoogtepunt van een
k t "J1uzikale en vocale manifesta-
jL, ' en met oktober, vormt het
V A*Cert in het najaar met onder

Bakker.

g Regioredactie
°stelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

Vn!°or HeerlenJ°4s-739284ïj'*Dragstra
£$* HollmanJ 045-422345

RooijakkersJ°4s-714876
fc !)* Toonen, chefJT °45-425335
*£**** Willems£04406-15890£__** Kerkrade045-455506

P
chil'PPens\t^ss-2161

En wijzelf, via een gezamenlijke
inspanning wél tot een dergelij-
ke autoloze ommekeer in staat,
zullen er te lui, maar bovenal te
laat voor zijn. In den beginne
hadden we dus simpelweg om
andere dingen moeten smeken.
Misschien iets in de geest van:
God verlos ons van het intel-
lect...?

Wie weet. Vast staat in ieder ge-
val dat de SW 21 na lang en veel
hersenwerk nu toch wordt aan-
gelegden dat het protest ertegen,
dat bijna twintig jaar stand- en
bijna evenlang de realisatie van
de doorgangsweg ophield, geen
zoden aan de dijk heeft gezet.

. van onze verslaggever
j- Heerlen heeft er een

"groep bij. Op papier wordt
*eek de Stichting Behoud de
*lr een feit. De stichting gaat
°ornamelijk bezighouden met

maken vanj/*n Daarnaast wil Behoud de
T er zorg voor dragen dat de

jpWetten worden nageleefd en
r

e vinger aan de pols houden
.^at betreft de bescherming

l '"üid-Limburgse natuurgebie-

Veer nieuwe
milieugroep
in Heerlen

De kosten van deSW 21, vanaf de
voet van de Wintrakerberg vlak
voor Sittard tot aan het Emma-
mijnspoor in hartje Brunssum,
komen neer op een slordige 26

gen die van Heerlen naar Sittard
(of omgekeerd) leiden, plus een
verbetering van de veiligheid en
de doorstroming van het pendel-
verkeer in de regio.

De snelle traverse, zo vond en
vindt de overheid, moet en zal er
komen. Want er is een dringen-
de, zelfs terechtvaardigen reden:
ontlasting van de bestaande we-

Ontlasting

*'£ beloften waar te maken zal
|i °hting scholen bezoeken en ar-
i^ schrijven. Het is de bedoe-
lt vooral jonge mensen helpen

ook daadwerkelijk van
<! .°nd te krijgen. Voorzitter Eric
b^ath zoekt nog naar een pen-
feester en een secretaris. Het
A.van de SBN is: Rozestraat 274PV Heerlen. Verkeerssituatie

Kampstraat moet
verbeterd worden

Rewoners naar wethouder

Muziekparade
Heerlen op
4en 5 maart

richard willems

miljoen gulden. Even los gezien
van de enorme kapitaalsvernieti-
ging door het neerlegggen van
een enkelbaans teergedrocht in
de ongeschonden velden rond

GROENE KRUIS
Ze zwaaien dan ook weemoedig
dag naar de stille gaafheid van
eeuwenoude velden en akkers in
dorpen als Merkelbeek en Doen-
rade. En zeggen vaarwel tegen de
rust in konijneholen op Bruns-
summer- en Schrieversheide.
God vergeef 't ons.

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend S 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -
BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

ARTSEN

jJj^LEN - Alle Heerlense mv-
rPsen zijn in het weekeinde

(^ en 5 maart in de schouwburg
it Voor de Heerlense muziekpa-

Regie: Luigi Comencini; met:
Santo Polimeno, Gian Maria
Volonté e.a. In: De Spiegel Heer-
len.

UN RAGAZZO DI
CALABRIA/ITALIË
1987

omstanders en speelt zich voor i
een groot deel in de rechtszaal af.
ondanks de gladheid van de film I
komt de boodschap ijzersterk |
over, niet in de laatste plaats
door het acteren van Jodie Fos-
ter met haar nerveus vertrokken I
bekkie. Maar 'The accused' werd |
gemaakt door dezelfde mensen
die 'Fatal Attraction' maakten en
ook hier kon men het niet laten I
er een sensationele draai aan te |
geven. De indringende getuige-
nissen worden 'geïllustreerd'
met gedetailleerde beelden van I
het vergrijp, die een potentieel |
goede film over een heikel on-
derwerp verpesten.

(J^aal beklimmen 14 muziek-
I!^a het podium en zullen zon
i^Uzikanten zich laten horen.
(Tjjerdag 4 maart wordt er gemu-
it van 19.30 tot 22 uur en op
jj6 5 maart 's morgens van 11

l, üur en 's avonds van 19.30 tot

rty die de muziekkorpsen zal
u'telen bestaat uit de heren
£^tvast, R- Rats en H- A"
j Wethouder Jos Zuidgeest
J^a afloop de wisselbe!-«_.s uit
r? fanfare en de harmonie die
it*1? bijzonder te beschouwen

hebben geleverd.

Concert Paluda
'Hoensbroek'

Iqk Van onze correspondent
f^SBROEK - In het kader van

Jarig bestaansviering dit jaar,
'v >et gemengd zangkeor PaludaJan Zaad op zaterdag 25 fe-
it! ' *n het Hoensbroeks kasteel
!haoricert- Hieraan werken mee:
Ho tnotlie St* Cecilia- het man"

%°T Hoensbroeck en het jonge-
«n 0r van Flos Carmeli. Boven-

verlenen de solisten Emile
ifig ltlB en Jet Janssen medewer-
W» n net programma. De avond, l om 19.30 uur.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Bewoners van de
Kampstraat in Landgraaf willen dat
de gemeente snel iets gaat doen aan
de verkeerssituatie daar. Maandag
gaan zij praten met wethouder Thei
Middeldorp. Om te laten zien dat
hun klachten serieus genomen moe-
ten worden hebben de heren Wau-
ben en Lutgens 48 handtekeningen
opgehaald in de buurt. Directe aan-
leiding voor het schrijven van een
brief aan de gemeente zijn de ca-
priolen van twee militairen afgelo-
pen weekend.

Op deKampstraat wordt te hard ge-
reden vinden de bewoners. Uit tel-
lingen die de bewoners zelf hebben
gehouden blijkt dat op de Kamp-
straat 150 auto's per kwartier passe-
ren. Daardoor zou het heel moeilijk

zijn voor ouderen en kinderen om
de straat over te steken. Oversteek-
plaatsen zijn er niet. Bovendien me-
nen de bewoners dat het veel te link
is om vanafde oprit met de auto de
Kampstraat te bereiken.

Vier jaar geleden voerden de bewo-
ners al een actie om deverkeersvei-
ligheid van hun straat te verhogen.
Volgens mevrouw Wauben heeft die
actie slechts een vluchtheuvel bij
het stenen kruis opgeleverd. „Maar
dat is niet genoeg".

De bewoners gaan nu aan Middel-
dorp vragen om vluchtheuvels,
voetgangersoversteekplaatsen met
verkeerslichten, paaltjes in de bocht
zodat dieniet meer afgesneden kan-
worden, spiegels bij de opritten en
meer politiecontrole.

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Hamers, Diepenbrockstraat 15,
S 452712. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur Schif-
fers, Hoofdstraat 4, S 452176.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Schepers, Baneheiderweg 5 Bo-
choltz, S 441213.
SCHAESBERG. Zaterdag Ypma,
Schumanstraat 14, S 320660 en
zondag Pieck, Pasweg 97,
S 311322.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.
Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, B 214821.

gruwelijke daad te (doen) stop-
pen. Als de werkelijke daders
achter slot en grendelzitten is de
nachtmerrie voor Sarah nog niet
over. Een slachtoffer van ver-
krachting wordt simpelweg niet
geloofd. Men blijft haar zien als
de uitlokster: had ze zich maar
niet uitdagend moeten kleden-
/niet zoveel moeten drinken/geen
shit moeten roken, enzovoorts. TANDARTSEN

Als de dertienjarige Mimi de at-
leetAbebe Bikila opblotevoeten
de marathon in Rome ('6O) ziet
lopen en winnen, komt de kolder
in zijn kop. Hy wil en hij zal ren-
nen, ondanks de bezwaren die
zijn vader daartegen heeft. Mimi
moet immers zijn energie in zijn
studie steken om hogerop te ko-
men. Hij laat zich echter niet af-
schrikken, zet boven op de berg
zijn schoenen in de schoolbus en
rent zelf naar beneden, aange-
moedigd door de manke bus-
chauffeur Nicola. Deze neemt,
ondanks alle tegenwerking van
de vader, de rol van trainer op
zich. Uiteindelijk kunnen de
twee mannen zich verzoenen, als
Mimi zijn overwinning boekt in
Rome.Ze staat erop haar eigen verhaal

te doen voor het gerecht en be-
sluit met haar advocaat om ook
de getuigen te dagen. En ook
daar ontmoet ze dezelfde voor-
oordelen en wordt ze gedwongen
haar eigen onschuld te bewijzen.

En een jongen die daar niet aan
meedoet, doet ook niets om de

'The accused' is het aangrijpende
en verbijsterende verhaal van
Sarah Tobias, die in een bar door
drie mannen op een flipperkast
wordt verkracht terwijl een me-
nigte omstanders het drietal
klappend en joelend aanvuurt.

Wat zijn de verantwoordelijkhe-
den van iemand die getuige is
van een gewelddadig misdrijf?

Regie: Jonathan Kaplan; met:
Kelly McGillis, Jodie Foster,
Bernie Coulson, Arm Hearn e.a.
In: H5Heerlen.

THE ACCUSED
VS 1988

" Jodie Foster en Kelly McGillis op weg naar derechtszaal
in 'The accused'.

De film draait hoofdzakelijk om
het proces tegen de voornaamste

'Un ragazzo di Calabria' is een
heerlijke, niet overdreven senti-
mentele film, vol overgave ge-
speeld en prachtig gesitueerd in
het bergachtige landschap van
Calabrië. Een aantrekkelijke film
voor zowel kinderen als volwas-
senen.

broek. Men begint op maandag 27
februari. Voor informatie: Dhr. Th.
de Loo, S 467527.

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Moonen Gelein 8,
S 711271. B.g.g. TIGH S 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Genders, Heggewikke 37-39 Übach
over Worms, S 315764. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 19.00
tot 19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -
GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Coenen, Pastoor Laeven-
straat 21 Ransdaal, S 04459-1927,
Spreekuurvan 11.30tot 12.00 uur en
van 17.30 tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Van Dijk, Burgemeester Pijls-
straat 2 Schinnen, S 04493-3986.
Spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.30 tot 18.00 uur.

" Voor de Tienerdisco, die op vrij-
dagavond van 19.00 tot 22.00 uur
wordt gehouden in de Schinskoel,
is men op zoek naar twee vrijwilli-
gers. Zij moeten zorgen dat de zaal
in orde is en ook tijdens de disco
hebben zij diverse taken. De voor-
keur gaat uit naar mensen vanaf 18
jaar. Men kan zich aanmelden bij
Jenny Roost, S 045-256092.

Nuth
" Zondag is de Zuidafrikaanse
dienstweigeraar Rob Goldman te
gast in het Missionair Centrum aan
de Gasthuisstraat. Hij geeft infor-
matie over de militarisering in zijn
land. De entree is f 2,50.

Brunssum

May Smeets
directeur

'openbare'

hij zijn onderwijsloopbaan be-
gon was hij zeer actief als leider
van het Waubachse jeugdwerk,
het kindervakantiewerken de ta-
feltennisvereniging Succes.
In 1977 werd hij benoemd tot on-
derwijzer aan de Minister Terp-
straschool school in Abdissen-
bosch, waar hij sinds 1985 de
functie van adjunctdirecteur ver-
vult.

" Op woensdag 1 maart om 15.00
uur starten bij het Kreativiteitscen-
trum de laatste activiteiten van de
kindercursus van dit seizoen. Voor
kinderen van 6 toten met 9 jaaris er
boetseren en voor de 10- tot en met
13-jarigen staat tekenen en schilde-
ren op het programma. De kosten
zijn inclusief materialen f 27,50.
Men dient zich zo snel mogelijk aan
te melden via S 045-718072.

SOS-HULPDIENST
Dag en nacht bereikbaar, S 719999
Geslachtsziektenbestryding:
24-uurs infolijn S 740136." De Stichting Wijkraad Op den

Toren houdt vanavond om 19.00 uur
een kwégongconcours in het bejaar-
dencentrum. Fanfare-concert

in Ubachsberg" In De Burcht wordt morgen van
10.00 tot 16.00 uurrommelmarkt ge-
houden.

" De toneelvereniging St. Donatus
voert zondagavond een blijspel op
in 't Pomphuuske.

Ubach over Worms

Van onze verslaggevers
LANDGRAAF - Wethouder
Thei Gybels feliciteerde gisteren
in het Landgraafse gemeente-
huis de nieuwe directeur van de
Openbare Basisschool Übach
over Worms, May Smeets (34).

Begin januari '89 moet de nieuw-
bouw bij het Jennewegskeklaar
zijn. De raad zal daarvoor in de
vergadering van maart een kre-
diet beschikbaar moeten stellen.

" Het COC houdt zaterdag in haar
gebouw aan de Honigmanstraat 2
een ontmoetingsdag voor ouders
van homosexuele kinderen. Men-
sen, die nog nooit kennis hebben
gemaakt met het COC, worden om
10.30 uur verwacht. De anderenzijn
van 13.30 tot 16.00 uur welkom.

" In het kader van de actie 'Kerk
onder dak' geven de mandolinever-
eniging Troubadour en het jeugd-
koor De Pareltjes zondag Om 11.15
uur een koffieconcert in zaal In 't
Ven. De Pareltjes presenteren op
deze dag hun nieuwe uniformen.

Schinveld

ÜBACHSBERG - Fanfare St. Ceci-
lia van Übachsberg onder leiding
van Will Jacobs en Het Andels Fan-
farecorps onder leiding van Danny
Oosterman, verzorgen zaterdag een
concert in de fanfarezaal 'De Auw
Sjoeël' in Übachsberg.
Het is het derde concert uit een serie
'Fanfare Promotie Concerten.
Übachsberg speelt onder andere
'Jubilee Ouverture' van Philips
Sparke en 'Emporion' van Meindert
Boekei.
De NCRV maakt van het concert ra-
dio-opnamen voor het programma
'Muziek in vrije tijd. De aanvang
van het concert is om 20.00 uur.

" De Openbare Basisschool Übach
over Worms, dieop 14 augustus van
start gaat in het gebouw op de hoek
dr Gank, Jennewegske, Kantstraat
te Waubach, houdt volgende week
informatieavonden. Maandag om
20.00 uur zijn alle ouders welkom in
gemeenschapshuis dr Sjtee-uul in
Lauradorp en op donderdag 2 maart
wordt vanaf 20.00 uur informatie
verstrekt in DeResidentie te Abdis-
senbosch.

De bestuurscommissie gaat nu
verder om de school van de
grond te krijgen. Komende zater-
dag zal in de kranten een adver-
tentie staan voor een kleuterleid-
ster. Leerlingen kunnen zich
vanaf nu aanmelden. Op 27 fe-
bruari is een informatieavond in
dr Sjteeuul, op 2 maart een der-
gelijke avond in de Residentie.
Aanvang steeds om 20.00 uur.

May Smeets is in Waubach gebo-
ren en getogen. Thans woont hij
aan de Generaal Hodgesstraat 31
in Übach over Worms, is gehuwd
en vader van een zoon. Voordat

De nieuwe school gaat op 14
augustus van dit jaarvan start in
het pand op de hoek dr Gank,
Jennewegske, Kantstraat in
Waubach.

" In samenwerking met de ge-
meente Heerlen, houdt de Stichting
SpeeltuinenKerkrade weer vijfEH-
BO-bijeenkomsten voor vrijwilli-
gers en beheerders van het speel-
tuinwerk. De lessen worden op
maandag of woensdag van 18.45 tot
21.15 uur gegeven in in sporthal
Kaldeborn of in de LTS in Hoens-

" D. J. Karel verzorgt vanavond met
zijn drive-in discotheek de Tiener-
disco in de Schinskoel. De entree is
één gulden.
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" Van de autootjesplaag, verlos ons Heer: SW 21-viaduct bij Merkelbeek.
Foto: FRANS RADE

filmsdoor gemma wildenberg
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'Heer redt ons van
de autootjesplaag'
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JK& ..##f GEZELLIG XTItI 'fèfa S§|j
-; L Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie -■ Na het daverend succes „Carnaval '89"

op vrijdag 3 maart '89, aanvang 20.11 uur

Alf wilhelminaplein 20 Heerlen
\i- I/M_t_.rl/
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Dancing Housmans Montfort
ZATERDAG 25 febr. THE RUN met Walter Nüa

Limburgs mooiste uitgaansgelegenheid voor iedere generatie!!!
UITGAANSCENTRUM

/__}/ n .a
9 / f -» __-__!_■__#

BEEK (L.)
Café - bistro - cocktailbar - discotheque

DE TRENDSETTER VAN LIMBURG
Burg. Janssenstraat 26, Beek to. kerk, 04490-79297 mm

I BAM€ÏÏM(S

LAUMEN
Zaterdag 25 febr. SPRING
Zaterdag 4 maart CLASS
Zaterdag 11 maart THE RUN

I Putstraat 86, Sittard

JJ^éS|fc _/tÊ Uftk

Bar-Discotheek XENON
Rijksweg 33 - Geleen-Centrum - Tel.: 04490-55894

Zoekt u de gezelligheid op, of neemt u
die met u mee?
Bezoek dan onze zaak in het
weekend.
vanaf 20.00 uur.

LET OP!!!
Vrijdag 24 februari

VERONICA-DRIVE-IN-SHOW
Aanvang 21.00 uur, tel. 04490-55894

020-180356

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag DANSEN

met orkest
NEW TEAM

Dinsdag GEZELLIGE
AVOND voor

alleenstaanden met
orkest

NEW TEAM
I 136905

'f""m_a-m piß

I___________----------- >

A DISCOTHEEK A d_)feH_____f1 J

é ónop inn^Arj»
KERKRADE-HOOFDSTRAAT 26 JÉI K _fl

S* 045-452471

Donderdag, vrijdag, zaterdag en ] I
zondag geopend!

___.
Gemeen-

schapshuis
Schimmert

zaterdag

DISCO
I 136920

DISCO DANCING
WHITE HORSE

Hulsberg

Zaterdag Disco
Zondag Disco Matinee

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H 11"

DE GOUDEn GIOS I y_^^^^ SIppkamltv j>^ Specialistes.
's Zaterdags -bruiloften j

H^\'s zondags _ bedrijfsfeesten < \ L

Wj7 \ open -kegelen/ n\l^/'s Donderdags. ~ KuitXuit de jare»
/dansavond '60-'7O-''> fj/voor iedereen M *. y-y'
met ORKEST J

Als je er echt uit wilt zijn...

Zaterdag 4 maart

k
U_-/Spaubeekl Bongerd 5 1 04493-4]^,
i
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_a_Q CORSTENS-
AStT VERSCHUREN/"S» Helmond koopt

Zat. 25 febr. mankanaries
lïchte kleuren 10 donkere 7
popies alle kleuren 6 rode &
rooazalm man 14 popjes 12
kneu- & sijsbast. 11 putter-
bast. 27,50 pst. kopen ook
glosters, witte & kuifkana-
ries d.duiven 10 zebras *6
meeuwen 4 park. 7 roseicol-
lis 10 valken 15 witte etc. 20
pp. brengen: SITTARD 11-
-11.45 u Putstr. 10 HEER-
LEN 12.30-1.15 u Emmastr.
7a TERBLIJT 2-2.45 u
Rijksweg 46 BEEK 3.30-
-4.15 u Maastrichterln. 7.

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

72 x M * I
tav '*7iß

■ to-000l " 23**' "^.I .
■ a»-000!*70 ***' I

OVERLIJDENSRISICO IS
ftEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
loopniden ziin ÓÓK mogelii^

RNANCIERINGSKANTDOH

'MH
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
HooMatraat 9, Hoenabroe*

■ Tel. 045-225000 ■

tÊm*Wk***W^WU**9t*MttM

Opheffing gemeenschap
van goederen.

vonnis van de arrondis-
sementsrechtbank te
Maastricht d.d. 16 februari
.1989 (rolnr. 1758/1988)

d de tussen Jozef Ka-
Tel Sistermanns, wonend
<e Kerkrade en Anna Ma-
ria Jozefina Kreijen,
■thans wonend te Maas-
tricht, bestaande gemeen-
"schap van goederen opge-
heven met veroordeling
'van gedaagde Kreijen in
de kosten der procedure.

de nieuwe kollektie machinale
tapijten van Louis de Poortere.

*Mf__m_\op de Berbertapijten van KVT.
De volgende afmetingen zijn steeds in voor-
raad : 40x60, 60x90, 140x200, 170x240,
200x250, 200x300, 240x340, 250x350.
Openingsuren :

,^c«v^*"''"~'di, wo, do, vr van 9-12 °~-j^ ——^"n van 13-19u. / vNL)
za van 9-12 en van ’13-18u. _~\jL S^Z" \ook zondag open " p""Vx*>» »«■«—« ;
van 13-17.30u. I ■""» S
maandag gesloten

-_&&.!# tLvr\_^___^^_____
EDECKERS
INTERIEUR & TAPIJTCENTER
DORPSSTRAAT 130 3583 OVERPELT TEL. 09/32/11 64 11 45

OPEN DIVERSE
ZATERDAG ._ ATTRACTIES
ZONDAG ïn^' 300
10.00-18.00 KRAMEN

f25-26-FEBR]
è GEULHAL ê

VALKENBURG

Inlichtingen en deelname: ■fcfiNw Organisatiebureau Fred Willems Helmond _^"l"'§-'
Tel.: 04920-41338 _

J*w*fZZ---^'

B Rolluiken M
(Heroal-systeem)

Zonwering . . /
Kunst^amen meubelen^^Tnrl^jvj^

~ , betaalDaar a ëbb|sb|
Vraag vrijblijvend M WfMtyAlifiiffliï'JfèM SüfÜli

prijsopgave. pP

Bericht van het Arbeidsbureau

MAATREGEL ONDERSTEUNING
ARBEIDSINPASSING
(M.0.A.) STOPGEZET

M.O.A. betreft het verlenen van subsidie tot maximaal ’ 6.000-
-voor het in dienstnemen van ingeschreven werklozen met een
werkloosheidsduur van minimaal 12 maanden.

De directie van het Gewestelijk Arbeidsbureau (G.A.8.)
Oostelijke Mijnstreek - waaronder ressorteren de
arbeidsbureaus Heerlen, Brunssum en Kerkrade - maakt
bekend dat de Maatregel ter Ondersteuning Arbeidsinpassing
(M.0.A.) met ingang van 24 februari 1989 niet meer kan worden
toegepast.

De lopende aanvragen zullen conform de gemaakte afspraken
worden afgehandeld.

Het stopzetten van de maatregel is het directe gevolg van het
uitputten van de beperkte financiële middelen die voor deze
maatregel tot 1 april 1989 beschikbaar zijn gesteld.

Deze beslissing is genomen in overleg met de Commissie van
Advies voor de directeur van het G.A.B. Oostelijke Mijnstreek
op woensdag 22 februari 1989.

Zodra de wijziging van de wet Vermeend-Moor - waarvan het
voornemen bestaat om deze zo spoedig mogelijk te effectueren
- heeft plaatsgehad, zal de geïntegreerde maatregel Bestrijding
Langdurige Werkloosheid in de plaats komen van de M.O.A.
Hierover zal te zijner tijd berichtgeving in de pers verschijnen.

De directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau
Oostelijke Mijnstreek,
M.H.C.J. Gouverne 9l_r

HET GEZELLIGSTE PLEIN
VAN ZUID-LIMBURG

Esplanade HoogV^alS
De Esplanade is het êÉÊ^^BÊÊI^L GOLFSIMULATOK
bruisende centrum van In de Esplanade vindt u
Resort HoogVaals. Een __ |^ ~ tennis- en squashbanerv
levendig overdekt plein yt *—--*- — ' golfsimulator en een fraJ'
waar u een rijk aanbod L_______i zwembad onder 1 dak-

GEZELLIG TREFPUNT Wt^W^ Wl eISaNADÉMet counter/bar, binnen- ~, wWf ' MIT f v , "■, TL i „nor
terrasjes, familierestaurant ■gfIMMJjÏÏf^ I] Kom kijken of bel vo°
en specialiteiten-restaurant. jB^HRW, fi „ , V* n TcfeeDe keus is aan u. jß'lHfe'SMÉ!^^
BEAUTY EN FITNESS W^J^M^^^^^m^ "and'aBs Sesloten''
Het Lancaster beautycenter SHÉK^B", Jm :I___m[tT_j_M_ £_'*'

peil in ons fitness-center. __
BOlM_\l j

Resort hoogvaals i
Randweg 1. Vaals, telefoon: 04454-8380

THE BEST WAY TO SPENDYOUR HOLI D A V



Van onze sportredactie EC-toernooi, vorig seizoen tegen
Bayern München en PSV. Beide
wedstrijden leverden de club on-
geveer 3,5 miljoen gulden per
stuk op.

BARCELONA - Het bezoek op
15 maart van PSV levert Real
Madrid in de kwartfinales van
het Europacup 1-toernooi een re-
cordrecette van ongeveer zes
miljoen gulden op. Tweederde
daarvan komt binnen via de
kaartverkoop, deSpaanse televi-
sie draagt ongeveer anderhalf
miljoen gulden bij en het reste-
rende half miljoen komt van de
reclame in het stadion.

Ruzie
Pikant detail is dat de voetbal-
lers van Real Madrid al twee
maanden geen woord meer wil-
len zeggen voor de camera's van
de Spaanse televisie. De Madrile-
nen zrjn boos over de volgens
hen weinig objectieve weergave
van het duel met stadgenoot At-
letico, dat in een ordinaire schop-
partrj eindigde. Doelman Buyo
werd mede op grond van tiental-
len malen herhaalde tv-beelden
voor vier wedstrijden geschorst.
Deze week gaan vertegenwoor-
digers van het tv-station met de
spelers om de tafel zitten om te
proberen de ruzie bij te leggen.

Die opbrengst is een absoluutre-
cord voor Real Madrid, dat zijn
financiële hoogtepunt tot nu toe
had in de duels, eveneens in het

Honderd gulden
De duurste kaartjes voor het bij-
wonen van de return tegen PSV
kosten 6000 peseta's, iets meer
dan 100 gulden. De goedkoopste
staanplaatsenzijn voor 20 gulden
de deur uit gegaan. Hoe hoog de
totale recette precies zal uitval-
len, is moeilijk te bepalen, omdat
Real Madrid en de Spaanse tele-
visie geen details kwijt willen
over het contract, dat voor uit- " Marcel Loosveld (midden) tussen zijn collega's van

Bouwfonds. De Geleense ploeg, koploper in het zaalvoetbal,
ziet hem nodevertrekken. Foto: PETER ROOZEN

Contract van vier maanden bij SideKicks

Marcel Loosveld:
profrol in Dallas

„Ik word er langzamerhand echt ge-
stoord van", reageerde Jan Reker
gisteren furieus op de trainingssi-
tuatie in Kerkrade. „De toestand
wordt onhoudbaar. Na drie weken
redelijk te hebben gewerkt, is het
veld weer niet bespeelbaar. Wij zyn
onderhand overal geweest - EHC,
Voerendaal, Groene Long, Kalde-
born - maar morgen kunnen wij ner-
gens terecht. Daarop heb ik beslo-
ten PSV te bellen, waar wij van har-
te welkom zijn. Het is natuurlijk
niet voor niets dat wij zover uitwy-
ken. Zie het maar als een stil pro-
test."

Van onze sportredactie

KERKRADE - Roda JC bereidt
zich vandaag voor op het treffen, za-
terdag, tegen Veendam bij... PSV in
Eindhoven. Als gevolg van de bar
slechte trainingsfaciliteiten op
Kaalheide moeten de Kerkradena-

ren al enkele maanden uitwijken
naar andere locaties. Voor vandaag
kon de club in de Oostelijke Myn-

,streek geen accommodatie op de
kop tikken, waarop JanReker al im-
proviserend besloot zijn relaties bij
PSV aan te spreken. Hedenochtend
vertrekt de Roda-selectie naar Eind-

Roda JC traint van
lieverlee bij PSV

Protest tegen slechte accommodatie op Kaalheide hoven voor twee trainingen. In de
middagpauze gebruiken de spelers
ten huizevan Jan Reker de lunch.
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Cees Loffeld, de
grote onbekende

Nieuwe trainer FC Utrecht verkiest 'schopstoel' boven eigen bedrijf

" Cees Loffeld:
'Van
Doorneveld
weg bij
Fortuna, Van
Veen weg bij
VVV, maar ik
weet waar ik
aan begin.'

Ondanks het feit dat zijn Limburgse werkgever hem na terugkeer uit
Amerika geen baan kan garanderen en het Dallas-avontuur dus mo-
gelijk eindigt met werkloosheid, heeft Marcel Loosveld de voorkeur
gegeven aan een handvol dollars en 'wat belangrijker is, een unieke
kans om voetbalervaring op te doen in een andere wereld.' Loosveld:
„Bovendien kan ik na afloop van het contract bij Dallas proberen of
ik bij een andere Amnerikaanse club terecht kan."

Van onze medewerker
DALLAS/HEERLEN - Zaalvoetbalinternational Marcel Loosveld
heeft in Dallas, Amerika, een profcontract voor vier maanden gete-
kend. Tot en met 30 junizal hij onder contract staan bij deDallas Side
Kicks. De ploeg staat momenteel derde in de competitieen heeft goe-
de vooruitzichten op deelneming aan de play-offs. Marcel Loosveld:
„Ik heb de knoop doorgehakt en getekend, omdat ik zó'n kans nooit
meer krijg."

De emigratie van Loosveld betekent, dat de club Bouwfonds, koplo-
per in de landelijke klasse zuid II van de zaalvoetbalcompetitie, het
de resterende zes wedstrijden van de competitie zonder Limburgs
beste zaalvoetballer zal moeten doen.

Superconfex:
winnen is
in de mode

Solleveld volgt voorbeeld Cordes

5 w
rt\ htduitser Franke Sloothaak
V°r R eerste onderdeel van In-
''.^ l?rabant. De springruiter van
'W origine was in de bar-
W v de openingsrubriek Wout-
%t der Schans en de Brit Nick*u°n te snel af.

|. Van onze verslaggever

JtECHT - Deze week te-
Cees Loffeld een trai-

bij FC Utrecht,
v °Pvolger van de naar For-a Sittard vertrekkende
J* 1 Berger. Daarmee doet,
(* tenminste negentig pro-
?l van de Nederlandse voet-gereld, 'de grote onbeken-

intrede in de eredivl-
ij: Toch is Loffeld een heuse
L^er, compleet met alle di-,J^a's. Het enige verschilJ de rest van de gevestigde
*ofk S' at twaalf jaar geen
j^'bal heeft aangeraakt en

L^1 training in het betaald
r lbal heeft geleid.

enburg moest zijn, natuurlijk on-
haalbaar. Ik wilde alleen aangeven
waar we met deze club naar toe
moeten: we moeten zoveel mogelijk
voetballers uit deze regio aan ons
binden, voetbal waarin de mensen
zich herkennen. Het moet toch mo-
gelijk zijn een échte club neer te zet-
ten".

Loffeld begint op 1 juli in Galgen-
waard. „Uit mijn contacten in de
bouwwereld weet ik, dat Utrecht
enorm zal uitbreiden. Vlak bij
Schiphol, dicht bij Amsterdam, cen-
traal gelegen, een oucj en een nieuw
stadscentrum. Vele bedrijven en
kantoren gaan zich hier vestigen.
Utrecht wordt een van de belang-
rijkste steden. Een goed draaiende
voetbalclub is voor die bedrijven
zeer interessant. Het produkt moet
dan wel beter worden, de FC heeft
de laatste jaren niet de sterren van
de hemel gespeeld".

ongensdroom
\ Loffeld heeft twaalf jaar lang

maatschappelijke positie
d.IM er laten wegen dan zijn jon-
ij room, voetbaltrainer worden.
(j fl°nd op het punt een eigen be-
-Is. ln vouwwanden te starten,
H koos voor de ongewisheid vantrainerswereldje. „Was ik niet
a6ekomen met FC Utrecht, danOok morgen naar de Kamer vanMPhandel gestapt om mijn eigen

j. Hï te schrijven. Over twee
logden word ik 43 jaar. Dit is het
(|/|er, t om te kiezen: ga ik links of
t J*B'Kies ik voor een loopbaanin
'itw 1^ °fvoor een boterham in de(JJ^anden. Of ik de juiste weg
ingeslagen, daar kom ik mis-
'ijt'1 ÜVer een halfjaar achter, mo-Lp over vijf, tien jaar. Maar als ik

Lf. boven geroepen word, dan
>^.k mezelf in ieder geval niet het
k|_i. IJ.*te maken dat ik het niet heb"Heerd".
;'"t.'^eft hij geen enkele actuele er-
\t\ | (Loffeld trainde in zijn vrije
\o amateurs van Elinkwijk),
l.^Ns FC Utrecht voldoet hij aan.C!ns van de nieuweFC Utrecht-
i^yteur Hans Ooft: „We moeten
*ij-nd hebben die niet beschadigd. u°r het betaald voetbal".

Hans Daams van de PDM-ploeg ein-
digde als eerste in het algemeen
klassement van de vijfin Venezuela
verreden etappes van de Ronde van
de TweeAmerika's, die in totaal tien
etappes telt. De Ronde wordt mor-
gen in Florida voortgezet met het
Noordamerikaanse deel. De Italiaan
Franco Vonavan het Italiaanse Cha-
teau d'Ax-team won de vijfde etap-
pe over 130 kilometer in Valencia,
Venezuela. Er zijn nog 96 deelne-
mers in de koers.

Daams leider

Tot twee keer toe schudde hij zijn
medevluchter, de Spanjaar Gonza-
les, van zich af. Gonzales was één
keer teruggekomen, na een valpartij
van Solleveld op het door regen
glad geworden parcours. Rob Har-
meling werd tweede door de sprint
van deachtervolgende groep te win-
nen. Door problemen met de foto-fi-
nish apperatuur, kon de jury niet
alle klasseringen van de etappe ge-
ven. Frans Maassen, bezig aan een
regelmatige wedstrijd, eindigde gis-
teren met een veertiende plaats
weer in de voorhoede.

De laatste etappe van de Siciliaanse
koers had alles bijeen niet zo veel
betekenis. De koorts kwam pas op
gang nadat bij Agrigento de tempels
uit de bloeitijd van de Griekse cul-
tuur, daterend van de vijfde eeuw
voor Christus, door het enkele ma-
len passerende peloton uitgebreid
bekeken en besproken waren. De
tweede orde greep op de laatste dag
de hoofdprijzen. De etappe werd
met een korte solo gewonnen door
Michele Moro uit Bassano del Grap-
pa. Hij kreeg zijn eerste boeket in
drie jaar. Na hem ging het peloton
uitermate tevreden uiteen. Het
mooie weer had van de Siciliaanse
week een ideale voorbereiding op
het seizoen gemaakt.

XERACO - Gerrit Solleveld heeft
de derde etappe van de Ronde van
Valencia gewonnen, een rit van Ibi
naar Xeraco over 188 kilometer. Het
was het tweede opeenvolgende suc-
ces voor de Superconfex-formatie
van Jan Raas. Een dag eerder werd
Torn Cordes ritwinnaar. De West-
duitser Kappes blijft het klasse-
ment aanvoeren. Solleveld aasde al
in de eerste etappe op de zege, maar
miste toen de kracht in de slotfase.
Daarvan was nu geen sprake.

Vanenburg
k ..1*W.°Pen zondag zag Loffeld de
r. rWld FC Utrecht-MVV. „Ik heb
k ;r.echters geteld: Verrips, Van
fe'van der Meer, Plomp, Alflen,
% nn- Het is jammer dat de ta-
V/1Llit deze stad elders spelen of
"*H rfdwongen zyn verkocht. Te-
te y°ft heb ik gezegd, dat zyn eer-
Vj^d het kopen van Gerald Van-

Jeanette
Haazen derde

inDen Bosch
?f.ss.B°SCH - Jeanette Haazen, de
rfVh i

r~amazone uit Ahdissen-
% w' 'egde op de openingsdag van
Slapte editie van Indoor Brabant
!^u t?p een verrassende derde3* ta e Westduitse Pia Laus was
Nmn in de Prix st* Georges. Ze
Srd f "Volgens de Jury met het

* Cq duidelijk de bes-
Vt Laus werd beloond
Vr h Puntentotaal van 1245, 21
[Jj(j e dan de op een Britse licentie
J% de Heinz Schweistries. Jea-
J.M Vaazen werd met Windsor
S o 1.192 Dunten) en viel met Us-

0* n°g in de prijzen, vijfde
k

"ls met 1190 punten.

zijn brood verdienen in de sport.
„Voetbal is mijn hobby, voetbal is
een manier van leven. Ik heb jaren
mijn vakanties opgeofferd om in
Amerika les te geven aan universi-

teiten, dat geeft aan hoe gek ik van
het spel ben. Dan word je gevraagd
trainer te worden van een eredivi-
sieclub. Natuurlijk met risico's, de
voorbeelden liggen voor het opra-

pen. Hans van Doorneveld weg bij
Fortuna. Utrechtenaar Leo van
Veen, vorig jaar de kroonprins in
het betaald voetbal, weg bij VW.
Maar ik zie er niet tegenop."

Ondanks al dat positiefs was de,
keuze voor Loffeld verschrikkelijk
moeilijk. Hij moest terugkomen op
zijn besluit bij te tekenen bij Elink-
wijk en moest de plannen voor een
eigen bedrijf laten varen. Hn beseft
dat de weg terug is afgesneden.
De komende vijftien jaar moet hij

Kleur
Aan zelfvertrouwen ontbreekt het
Loffeld niet. „Ik krijg te maken met
doorlopende contracten. Ik moet
werken met een groep die staat,
waaraan ik weinig kan toevoegen.
Haarlem heeft de naam een kleurlo-
ze club te zijn, PEC Zwolle speelt in
een kleurloze stad, het tegendeel is
van toepassing op FC Utrecht. Een
enthousiaste supportersschare die
pal achter de club staat, een schitte-
rend stadion".

wielerbulletin

Duizend excuses voor één seconde.
In Agrigento was de Noor Dag-Erik
Pedersen bereid nederig door de
knieën te gaan voor Mare van Or-
souw, nadat hij hem in de sprint
voor detweede plaats in de slotetap-
pe van de Siciliaanse wielerweek
had verslagen. Kort na de Italiaan
Michele Moro finishte de rossige
Brabander ziedend van woede. Hij
meende in eerste aanleg, dat die ene
seconde méér tijdvergoeding hem
misschien de eindoverwinning in
de Siciliaanse Ronde had kunnen
opleveren.

Smoke Eaters:
ijskoud naar

rokende finale

teams gaat. „Beide
ploegen moeten het
hebben van snelheid
en techniek. Wij be-
ginnen thuis. Dat is
erg gunstig," zegt Fe-
dorko. „Voor het pu-
bliek kunnen het
schitterende duels
worden, al gaat het
resultaat ditmaal bo-
ven de schoonheid."

Met zeventien seconden achter-
stand op de Italiaan Bruno Leali
deed Van Orsouw tijdens de laatste
kilometers van de Siciliaanse Week
een uiterste poging de eerste plaats
te bereiken. „Pedersen had me
nooit in de sprint mogen verslaan",
mopperde Van Orsouw op zijn
Noorse ploeggenoot. „Ik sprintte
voor de publiciteit. Wat dom dat ik
niet aan hetklassement van Van Or-
souw heb gedacht", was het ver-
weer van de Noor.

Smoke Eaters heeft
zich wat langer op de
eindstryd kunnen
voorbereiden, omdat
het in twee wedstrij-
den de finale haalde.
Turbana moest nog
een derde duel spe-
len, tegen Tilburg
deze week. Fedorko:
„Daar hebben wij
ons volledig op moe-
ten concentreren.
Wij zijn pas één dag
met de finale bezig,
terwijl Smoke Eaters
zich een volle week
mentaal heeft kun-
nen prepareren."

Van onze medewerker
THEO KEYDENER
GELEEN - Bij Smo-
ke Eaters heeft niet
alleen het eerste
team titelkansen, de
tweede ploeg en het
recreatieteam zijn
eveneens kam-
pioensgegadigden.
Smoke Eaters 1
opent vanavond de
jacht op het belang-
rijkste kleinood, de
nationale ijshockey-
titel. Plaats van 'ijzi-
ge' handeling is de
Rotterdamse Weena-
hal. „Daar zijn we
niet kansloos," aldus
manager Huub Not-

ten. „Turbana heeft
ons vaker een klap
toegediend, maar dit
seizoen hebben wy
in Rotterdam ge-
wonnen en de laatste
confrontatie ging on-
verdiend en met mi-
nimaal verschil ver-
loren."
Dat lijkt een redelij-
ke basis voor succes.
Notten: „De ploeg
blaakt in elk geval
van zelfvertrouwen."
Coach Fedorko van
Turbana vindt het
een voordeel dat de
finale (over vijf
duels) tussen twee
gelijkwaardige

RONDE VAN TWEE AMERIKA'S - Al-
gemeen klassement: 1. Daams 15.35.22:
2. Gaggiolo 15.35.29;3. Vona 15.35.56; 4.
Elliot 15.35.58; 5. Pacheco 15.36.00; 6.
Mejia 15.36.01; 7. Le Mond 15.36.02; Br
Sierra 15.36.05; 9. Chaparro 15.36.09; 1,0.
Tibaldi 15.36.10.

RONDE VALENCIA - Derde etappe;
Ibi-Xeraco, 188 km: 1. Solleveld 4.32;?
Harmeling op 0.27; 3. Cerin; 4. Mujica; 5.
Gonzales, allen zt als Harmeling; 9. VerJhoeven op 2.10; 14. Maassen zt. Alge|
meenklassement: 1.Kappes 12.24.59; 2,
Stumpf zt; 3. Jalabert zt.

RONDE SICILIË - Zesde etappe. Cal-
garirone-Agrigento, 181 km: 1. Moro
4.11,49; 2. Pedersen op 0,07; 3. Van Or-
souw zt; 4. Pavlic op 0,12; 5. Gianetti op
0,13; 6. Van Vliet; 7. Rooks; 8. Sörensejr;
9. Galleschi; 10. Petito; 14. Siemons; iS»!-
Leali, alle zt; 25. Draaijer op 0.19; 43. Ste=
venhaagen zt; 61. Hanegraaf op 1.09; 62.
Talen zt; 64. Veldscholten zt; 70. Kleins-
man op 2.01; 84. Lubberding op 2.04; 95.
De Rooy op 3.34. De overige Nederlan-
ders hebben opgegeven. Eindklasse-
ment: 1. Leali 27.23.07; 2. Gavazzi op
0.09; 3. Rooks op 0,10; 4. Van Orsouw zt;
5. Argentin op 0.14; 6. Van Vliet op 0,15;
6. Gusmeroli op 0,16; 8. Sörensen op
0,17; 9. Vitali; 10. Della Santa, allen zt
Sörensen. 14. Kelly op 0.18; 15. Ander-
son op 0.23; 18. Draaijer op 0.32; 25. Sie-
mons op 0.45; 53. Talen op 11.32; 55.
Veldscholten op 12.25;60. Hanegraaf op
16.54; 66. Kleinsman op 20.02; 68. De
Rooy op 20.56; 79. Stevenhaagen op
27.45; 96. Lubberding op 38.00.

# Smoke Eaters, The Champions. En nu nog het échte kam-
pioenschap. Foto: PETER ROOZEN

Troost
De irritatie verdween, toen bleek
dat het eerste peloton met leider
Leali slechts vyf seconden achter-
stand had op de twee kemphanen
van JanGisbers. VanOrsouw moest
zich troosten met een mooie eind-
klassering: vierde na eindwinnaar
Leali, Gavazzi en Rooks. „Toch ook
niet gek", meende de bescheiden
Brabander in betere stemming. Die
ene seconde bonificatie had hem
achteraf gezien trouwens de tweede
plaats in het eindklassement opge-
leverd.

Europacupduel met record-recette

PSV maakt Real
zes miljoen rijker

zending van dewedstrijd is afge-
sloten.Limburgs Dagblad sport Wel is bekend, dat de 'koninklij-
ke' en de staatstelevisie (TVE)
een totaalcontract voor het gehe-
le Europacup-toernooi hebben
afgesloten. Dat behelst een vast
bedrag, ongeacht wanneer Real
uitgeschakeld zou worden. Real
Madrid zou hetzelfde ontvangen
hebben bij verlies in de eerste
ronde als wanneer de ploeg de fi-
nale bereikt.



Limburgs dagblad sport

Maastricht
etappeplaats

Euromarathon

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Helios '23 verhuist naar gloednieuw sportcomplex

Heerlen legt ruim
miljoen op tafel

" Het bestuur
van Helios bij

het nieuwe
sportcomplex.

Foto: FRANS RADE

HEERLEN - Van 21 mei tot en
met 4 juni wordt opnieuw de
Euromarathon, een hardloop-
wedstrijd met Brussel als be-
gin- en het Zuidfranse Cap-
D'Agde als eindpunt, georga-
niseerd. De Euromarathon is
een wedstrijd van 1430 km,
met etappes en wissels. Maas-
tricht is een van de etappe-
plaatsen. Aan het evenement
nemen sporters uit alle Euro-
pese landen deel. Nederland
hoopt dit jaar vertegenwoor-
digd te zijn met drie teams van
elk tien lopers. Voor het team
uit Zuid-Nederland kunnen
zich nog lopers opgeven.

De Euromarathon voert de deelne-
mers door België, Nederland, Duits-
land, Oost-Frankrijk en Zuid-
Frankrijk. Gedurende de dag leg-
gen de lopers meerdere wissels van
elk tien tot vijftien kilometer af. Bij
binnenkomst in iedere etappestad
wordt bovendien nog dagelijks een
loop op tijd georganiseerd, varië-
rend van tien tot dertig kilometer.
Tijdens deze zogenaamde 'spéciale'
zijn punten te vergaren voor het al-
gemeen klassement. Daarnaast is er
nog de wedstrijd van de meest afge-
legde kilometers.

De etappeplaatsen voor de Euroma-
rathon 1989 zijn: Brussel, Maas-
tricht, Trier, St. Avold, Straatsburg,
Nancy, Langres, Dijon, Chalon,
Lyon, Valenee, Avignon, Montpel-
lier, Beziers en Cap D'Agde.
Inlichtingen over de Euromarathon
zijn verkrijgbaar by Hans Eussen,
tel. 04408-2893.

Marco Veurink
maakt een vuist

Landgraaf-bokser wil op korte termijnprofworden

bridge

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

Ï4EERLEN - Over zon viei
weken verhuist de Heerlens,
voetbalclub RKW Helios '2.
naar een nieuw sportcomple>
aan de Breukerweg dat ruirr
één. miljoen gulden kostte. He
lios verbleef altijd in de scha
duw van het zo roemruchte
Groene Ster aan de Hei-Grin
delweg te Pronsebroek. Er
moest, vooral het laatste de
cennium, met lede ogen aan
zien dat de buurman een haasl
Ongegeneerde groei vertoonde

het ledenaantal. Helios
lyreeg als 'vreemde eend' in de
bijt geen aanwas en heeft op
dit moment zelfs geen enkel
jèügdelftal.

M«t de verkassing hoopt het be
Stuur van de vierde klasser, ondei
leiding van voorzitter Jan Geilen
op.een ommekeer. Daarbij het oog
begerig gericht op het potentiee
jonge voetballertjes in de wijk Zes
wegen. Een onderzoek heeft uitge
veezen dat daar ruim drieduizend
mensen wonen met 834 kinderen
Voeg daarbij de wijk Beersdal er
het uitdijende gebied Vrank, dar
wordt de gedachte van het Helios
bestuur aannemelijk om weer tol
een volwaardige voetbalclub te
kunnen uitgroeien. Zo moet de ge-
meente Heerlen ook geredeneerd
hebben, zeker nadat duidelijk werd
dat de daar bestaande voetbalvere-
niging Huskense Boys na een onge-
lijk gevecht met de gemeente hel
strijdperk moest verlaten. Uit de
potjes 'Nieuw beleid 1988' en de al
gemene bezuinigingen op sportac
coptmodaties, toverde wethoudei
Jös Zuidgeest dan ook 1.095.26E
gulden om het project binnen eer
|aar te verwezenlijken.

Gunstig
"Ik vind het altijd betreurenswaar-
dig als een vereniging gedoemd is
zichzelf op te heffen", zegt Jan Gei-
ten. „Want er hebben altijd mensen
t»ehter gestaan diezich lange tijd in-
gezet hebben voor de club." Geeft
daarna volmondig toe, om de geur
van hypocrisie te vermijden, dat het
verdwijnen van de Huskense Boys
gunstig bleek voor de honorering
Van de aanvraag doorHelios om een
nieuw sportterrein te krijgen. En
djiï in de omgeving waar het 53 jaar
gleden allemaal begonnen is.

Toen formeerden de paters van het
franciscanenklooster aan de Sittar-
derweg te Heerlen voor het eerst

telftalletje. Helios '23 ging daar-
van start. Helios is de afkorting
'Het eendrachtig leven is ons

Streven. Later voetbalde de vereni-
ging ook nog aan de Heerenweg. De
Voortgaande zandafgravingingen
op die plek noopten tot vertrek naar
het Pronsebroek. Daar leidde de
tlyb een min of meer kwijnend be-
staan met als enig hoogtepunt de

Eómotie in 1974-75 naar de derde
asse.

Jeugdplan
JléHos staat voor een nieuwe uitda-
ging. Jef Blommaert, op dit mo-
ment als secretaris werkzaam van
de* verhuizingscommissie, zal met
ingang van het nieuwe seizoen het
"frainerschap op zich nemen. Zich
welbewust van de achterstand
Waarmee hij begint. Door het ont-
breken van de nieuw bloed. „Als je
jnet de jeugdgaat starten, ontkom je
niet aan een plan. Voor er doorstro-
mingkomt ben je alweer dikzes jaar
Verder. Gelukkig hebben wij nog
ee^a relatief jonge seniorengroep
yvaar wij nog een aantal jaren mee
Vooruit kunnen."

Dok met de nieuwe accommodatie
_an Helios voorruit. Het complex
*>estaat uit twee velden, waarvan
_«n. zandgras-oefenveld met ver-
ichting. De opstallen met kantine,
tteedruimten en een bestuurska-
mer worden eigendom van Helios,
/oor de dekking van de verhuiskos-
»n is het 'Actiecomité help Helios
venhuizen' in het leven geroepen dat
|üverse inzamelacties op touw zette.
( ,Wsj zijn dik tevreden over de op-
brengst", formuleert de voorzitter
pet een brede lach de algemene ge-voelens. Het comité wordt aange-
voerd door de oud-voorzitter Theo
Van Bergen. Doordat ook de dames

hebben gegroepeerd voor hulp
pari declub begint de eendracht, die
Helios in het vaandel heeft staan,
kich te manifesteren.

Jn het weekeinde van 20-22 mei vin-
den aan de Breukerweg de opening-
!feé%telijkneden plaats. Met als
fioogtepunt de wedstrijd tegen de
Kerkraadse eredivisionist Roda JC
top maandag. Deze wedstrijd begint
jorri 19 uur. De dag ervoor zal burge-
tmeester Piet van Zeil het complex
Wficieel openen.

" HOENSBROEK - Zaterdag 11
en zondag 12 maart gaat in kas-
teel Hoensbroek het zeventiende
bridge sterren viertallentoernooi
van start. De complete nationale
bridge-top zal acte de presence
geven. Inlichtingen bij J. van de
Heer, S 045-713904.

" HEERLEN - Op 2 maart gaat
het Caumerborn bridge-toernooi
voor spelers uit de hoofd-, eerste,
tweede en derde klasse van start.
Er worden negen voorronden ge-
speeld, waarna de finale op zon-
dag 7 mei volgt. Voor meer infor-
matie: S 045-418057.

" BRUNSSUM - Zondag wor-
den in de sporthal Rumpen van
Brunssum de finalewedstrijden
van de indoor-softbalcompetitie
afgewerkt. Om 12.00 uur komen
in het duelom plaats drie en vier
Sphinx/Maastricht en Samacols
I in actie. Om 13.05uur betwisten
Samacols II uit Kerkrade en
Cheetahs Beek het kampioen-
schap.

" LANDGRAAF - Morgen staat
in de sporthal Baneberg van
Landgraaf om 16.30 uur de vol-
leybalderby tussen de heren-
teams van Datak/VCL en Pan-
cratiusbank/VCH geprogram-
meerd. Vooraf spelen de Land-
graafreserves om 14.30 uur tegen
Gevamij/WC 2. In de sporthal
Rolduc van Kerkrade is Furos
om 17.00 uur gastheervan Hajraa
uit Eindhoven. De dames van VC
Voerendaal spelen om 13.45 uur
in de sporthal De Joffer tegen Jo-
kers VC.

LANDGRAAF-Achter derug
van Limburgs bokser nummer
één, Arnold Vanderlijde, heeft
zich inmiddels een nieuwe
lichting veelbelovende jonge
boksers opgesteld. Jacky Ta-
bak (Olympia Hoensbroek),
Louis Holzken (De Amateur),
Math Haagmans (Landgraaf),
Marco Gerards (MTS) hebben
de potentie om binnen korte
tijd aanspraak te maken op
een plaats binnen het Neder-
lands team. In dat rijtje mag
zeker niet de naam ontbreken
van Landgraaf-bokser Marco
Veurink.

Van alle talenten is hij degene die
het snelst is doorgestoten. Het afge-
lopen jaar verraste de zwaarwelter
door zich probleemloos naar de fi-
nale van het Nederlands kampioen-
schapin zijn klasse te boksen. De fi-
nale tegen de Roosendaler André de
Klerk vond niet plaats omdat Veu-
rink in de halve finale tegen Willy
van Delden na veertig seconden zijn
hand had gebroken. Een partij die
hij desondanks nog met ruime voor-
sprong won.

Die 'finalepartij' vindt nu morgen-
avond in het multi functioneel cen-
trum in Hoensbroek plaats als daar
de beide kemphanen elkaar treffen
in de voorronde om het Zuidneder-
lands kampioenschap. „Maar thans
sta ik er niet zo goed voor als des-
tijds bij de Nederlandse", oppert
Marco Veurink. „Ik ben nu pas goed
drie weken bezig met trainen nadat
ik die handbreuk heb opgelopen.
Bovendien heb ik nog vijf dagen
met griep in bed gelegen. Het zit me
niet echt mee. Maar ik ga hem niet
uit de weg. Als hij een ronde verder
wil komen dan zal hij toch wel iets

Bondsstrijd
schaken in
Schaesberg

SCHAESBERG - Dit weekeinde
worden in het Streeperskruis te
Schaesberg de Limburgse bonds-
wedstrijden schaken gehouden. De
vierkampen gaan morgen om 14.00
uur van start. De tweede en derde
ronde worden zondag om respectie-
velijk 10.00 en 14.15 uur gehouden.
De zeskampen vinden uitsluitend
zondag plaats. Aanvang 10.00 uur.
Voor meer informatie en voor aan-
meldingen kan men terecht bij W.
van Zanten, S 045-721690.

moeten laten zien tegen mij. Kyk ik
ben niet zo laf om me nu ziek te la-
ten verklaren door een dokter. Ik
heb het idee dat hij toch enigszins
bang voor mij is want een eerdere
partij heeft hij laten lopen omdat hij
het zogenaamd in zijnrug had. Mor-
genavond weten we meer".

Marco Veurink (21) heeft overigens
zijn zinnen geheelop het boksen ge-

" Marco Veurink (rechts) spart met zijn jongere broer Roy. In
het midden trainer Moonen.

Foto: WIM KUSTERS

Limburgse damclubs in mineur
Van onze medewerker

BAS SCHREURS
HEERLEN - Het gaat slecht met
de Limburgse damploegen in de
nationale competitie. Eureka
(Heerlen) en De Ridder (Bruns-
sum), de beide vertegenwoordi-
gers in deeerste klasse, bengelen
treurloos onderaan de ranglijst.
Met nog twee ronden te gaan
moet er welhaast een wonder ge-
beuren willen de twee clubs het
volgend seizoen nog op hetzelfde
niveau acteren.

Het doek voor De Ridder is vrij-
wel definitief gevallen. De wis-
selvallige ploeg verzamelde uit
negen wedstrijden het schamele
aantal van drie punten. Uitgere-

Zuid moet starten tegen 3SA (<*■<,!. JW:3SA) en kiest voor harten 2. £.G.Mwint met het aas en speelt de 8 te
of 3e van boven), Oost legt de " " 0fl «
Zuid duikt natuurlijk. In slag ■*v***1

Noord met harten 3 voor de hee t i
Oost. Wat doet u? Zoals u ziet & tf
deblokkeren, dus hartenvrouw
de heer spelen. Maar als Noord nb^|V

AB3 had gehad zou hij ook zo ne" #P
gespeeld; het deblokkeren kfS <j>
een slag. Kortom: heeft Noord e? j
of heeft Oost een 5k harten?
vraag aan West of een ISAS oPjto*ll,
een 5k hoge kleur kaninhoudenj
het laconieke antwoord dat zxi

-^ d|J' |
is uitgesloten. Daar heeft Zul .^

jf
niets aan. Dus moet hij, zoals r_l?j
meeste gevallen in ons zware.^e'|
bestaan, terugvallen op z^^.nSt',i
geestelijke vermogens. Als O , rf
harten H8975 zou hebben &eQh?_\)K
zou hij in slag 2 toch zeker de 9 n. i_>l\
gespeeld i.p.v. de 7?!!! en dus & j,/
keert Zuid nu in slag 3 **_#*%
Noord, nadien aan slag met ruit
nog 2 hartènslagen kan maken j/fi
contract 1 down gaat. Je moet g0>
tot het einde toe even bij b\Üv,e a e*lJ
op een zonnige zondagnamida^
niet alsmaar afvragen of er op a^£ment geen leukere dingen zyn
zinnen.

De parencompetitie in de 2e divisie
zit er weer op. Als belangrijkste goed
nieuws kan worden vermeld dat
Smeets-Wagenvoord hun gunstige
positie na het le weekend hebben
kunnen handhaven en (na Kernpe-r als 2e zijngeëindigd, waardoor
ze volgend jaar in de le divisie mo-
gen uitkomen. Gielkens-Gielkens
eindigden 6e en het slechte nieuws is
tenslotte dat Meys-Spaay degradeer-
den. Als nu één ding vast staat, dan is
het volgens schrijver dezes toch wel
dat zij, met alleverschuldigd respect
voor de andere deelnemers, gewoon
in deze divisiethuishoren. Misschien
is het een stuk ambitie dat hier ont-
breekt. Het is altijd moeilijk deze on-
begrijpelijke zaken te analyseren,
maar een overmaat aan ambitie kan
hen op dit moment zeker niet worden
toegedicht. Mogelijk houdt dit ook
nog verband met het debacle van de
afgelopen viertallencompetitie. Door
de gedwongen terugtrekking van het
2e divisieteam, waar deze spelers
deel van uitmaakten, zal de motiva-
tie niet zijn verhoogd. Zeker ook is
hierdoor de enige mogelijkheid om
op dit niveau te oefenen weg geval-
len. Op zich mogen deze zaken geen
afdoende verklaring lijken, het
draagt toch allemaal bij tot de ont-
stane situatie.
Voor bestuurders toch een zaak om
over na te denken. Want waarblijf je
als de goede spelers het laten afwe-
ten. Zonder ook maar iemand te kort
te willen doen moge hier herinnerd
worden aan dewoorden van de nieu-
we Ajax-voorzitter: Het gaat bij ons
in eerste instantie om de spelers aan
de top, want zij zijn het, en niemand
anders, die het image en aanzien van
onze club bepalen."

Ook in de allerlaatste ronde op zon-
dagmiddag was het zaak je hoofd er
goed bij te houden.

kend titelkandidaat Excelsior uit
Den Bosch werd een gevoelige
nederlaag toegebracht. Het ge-
lijkspel tegen naaste buur Eure-
ka was het enige overige wapen-
feit van de Brunssummse dam-
mers, die van hun eerste optre-
den in de eerste klasse wel iets
meer hadden voorgesteld.
Eureka heeft een punt meer dan
De Ridder geproduceerd en
maakt nog een theoretische kans
op klassebehoud. In ieder geval
zal dan morgen gewonnen moe-
ten worden van het Goudase
Damlust. De kans hierop wordt
niet uitgesloten geacht, maar het
tiental uit Heerlerheide zal dan
in ieder geval uit een ander
vaatje moeten tappen.

Peter Schellekens, een van die
spelers die dolgraag op het aller-
hoogste niveau wil spelen, heeft
recent het idee geopperd voor de
vorming van één Limburgs tien-
tal. Een twaalftal Limburgse top-
dammers verenigen zich onder
een vlag, en beginnend in de
tweede klasse landelijk naar de
hoogste klasse doorstoten. Een
ambitieus idee dat volgens
Schellekens voor- en nadelen
heeft. Het spelen in de hoofd-
klasse zal het niveau van het
Limburgse topdammen onge-
twijfeld een positieve impuls ge-
ven. Het plan zal echter met ge-
mengde gevoelens door de vere-
nigingsbestuurderen worden
aangehoord.

zet. Hij wil meer dan een talent zijn.
Veurink: „Als dadelijk alles weer
goed is en deZuidnederlandsekam-
pioenschappen voorbij zijn dan wil
ik in de Duitse Oberliga gaan bok-
sen. Met BC Huckelhoven zijn daar-
omtrent al afspraken gemaakt. Ver-
der maak ik er geen geheim van dat
ik serieus profbokser wil worden. Ik
heb er al eens vaker met Arnold
Vanderlijde over gesproken. Hij
vindt dat ik nog moet wachten.
Waarop? Op de Olympische Spelen
van 1992?. Zeker vier jaar bezig zijn
zonder inkomsten. Daar heb ik geen
trek in. Ik train nu minimaal twee
keer per dag met daarnaast veel
loopwerk. Als de successen zo blij-
ven als ze in de laatste tijd zijn ge-
weest dan zou ik het misschien nog
sneller gaan doen dan menigeen
denkt. In de korte tijd dat ik boks
wil ik ook iets bereiken".
De 1.86 meter grote Marco Veurink
meent elk woord wat hij zegt en is
een en al oor voor zijn trainer Moo-
nen. Voor zijn doelstelling heeft hij
alles over. Verleden jaar trainde hij
veel met Vanderlijde voor diens op-
treden by' de Olympische Spelen.
Twee keer ging hij mee naar Honga-
rije. Trainde er toen met de Hon-
gaarse en Koeweitse ploeg. „Die
Hongaarse kampioen leerden mij in
de eerste partij een lesje. Ik had
goed opgelet want in de tweede par-
tij sloeg ik hem zonder meer ko",
grinnikt Veurink.

schakenmet arno henzen
Bij schaken is winnen doorgaans het
enige dat telt. Als er „per ongeluk"
verloren wordt, probeert men dat zo
snel mogelijk te vergeten en zich te
troosten met het voornemen de vol-
gende partij te winnen. Aan remise
„verknoeit" men doorgaans geen ge-
dachten. Remise wordt dan niet ge-
zien als de logische conclusie van een
gelijk opgaande strijd, maar als resul-
taat van wederzijdse angst of het mis-
sen van legio winstvoortzettingen. Re-
mise hoeft echter geen synomiem te
zijn voor een saaie partij. In tegendeel,
departij kan veel interessanter zijn ge-
weest dan menig onbenullig winstpar-
tijtje. Onderstaande partij bleek in
veel opzichten te moeilijk voor beide
spelers. Met de rémise-uitgang kon-
den beiden dan ookvrede hebben.
Wit: A. Henzen. Zwart: F. Hendriks
1. e4,e5 2. Pf3,Pc6 3. Lb5,a6 4. La4,d6.
De neo-Steinitz-verdediging van het
Spaans. 5. 0-0,Ld7 6. d4,b5 7. Lb3,P:d4
8. P:d4,e»d4 9. c3 (9. D:d4?,c5 en c4),
d3!?. Na 9. ..,d:c3 10. Dh5,g6 11.
Dd5,Le6 12. Dc6+,Ld7 13. D:c3 heeft
wit meer dan genoeg voor depion. 10.
D:d3,Le7!? Meestal wordt hier eerst
Pf6 gespeeld, waarna wit zich opstelt
met Lg5,Pd2,Tael en f4. Met Le7 ver-
hindert zwart deze opstelling. 11.
Dg3,Lf6 12. f4,Pe7 13. e5,Pf5 14. Dd3!?
Een alternatief was Df3. 14. ..,Le7. De
pion op e5 kon natuurlijk niet geno-
men worden. 15. Pd2,Db8. Zwart stelt
de rochade uit, wat gezien het vervolg
een correcte beslissing is. 16.
Pe4,Db6+ 17.Khl,Td8 18.Ld2,Lc8 (18.
..,Le6, 18. ..,d5!?) 19. Tael,d5?! Na 19.
..,d:e5 20. Df3!,e:f4 21. L:f4 heeft wit
compensatie voor de pion. 20. Pg5,h6.
Een alternatief was 20. ..,L:g5 21.
f:g5,g6 21. Dh3! 21. Pf3,c5 en zwart
staat beter. 21. ..,0-0. 21. ..,Pd4 22. f5.
22. g4. Er is geen weg terug. Ook de
witte koning komt nu danig op de
tocht te staan. 22. ..,Ph4?! veiliger dan
22. ..,h:g5 23. g:f5,Lb7 24. f6. 23.
D(h4,d4!, met het idee 24. ..,Lb7+ 25.
Kgl,d:c3+ 26. Le3,Lc5. 24. Dh3?! 234.
h3! was beter. Op h2 is dewitte koning
makkelijk te verdedigen. 24. ...h:g5 25.

f:gs,d:c3 26. Le3,Dc6+ 27. Kgl.f
28. T:f7.? Hoewel dat objectief g*l
niet correct is, is het de enige p^
sche kans. 28. ..,T:f7 29. Dhs,Dfl;*
diagram. 29. ..,g6 30. L:f7 + ,K:f'
Dh7+,KeB 32. DgB+,LfB 33. Tfl 1
34. D:fB + ,Kd7 35. Tdl+.Kc6
D:dB,D:g4+ of 36. Des+,Kb7mcl
mise.

JtMet Df3 weet zwart aanval en ve^Jliiging perfect te combineren. Er W
0.a.: D:e3. 30. L:n+,KfB! Slecht'5!
..,D:f7 31. g6,De6 32. Dh7 +.Kf» 4
DhB+,DgB 34. Les + ,Td6 35. e:d6'
witwint. Na 30. ..,KfB is het wit AK "loren staat. Gezien de dreiging D-.
heeft hij geen tijd voor e 6. Dan "3
op de Schwindel-toer. 31. DhB+>** "32. e6+. Beide spelers waren h^ 'U
tijdnood, wat een verklaring moge i M
voor wat nu volgt. 32. ...L:e6?? Wf
..,K:e6! kan wit opgeven. 33. g6+-nh
33. ..,K:g6 34. Dhs+ en Lgs m^iH
Ld4+!,T:d4 35. Dh4+,K:g6 J»
Dhs+,Kf6 37. Des+?? Met 37. gs+^ ~wit de zwarte dame en de partij i .
nen. 37. ..,Kf7 38. De6+,Kf» ( 'D:e7+,KgB 40. DeB+,Kh7?? N»j *..,DfB staat zwart gewonnen. 41. 'K \
en met de vlaggetjes op vallen, &£\ 'Na 41. ..,KgB 42. TeB+,Df»* *T:fB+,K:fB 44. Dfs + ,KgB 45. VWi
kan wit niet winnen. |

dammen
met john van den borst

Er zijn nog twee competitiewedstrij-
den te spelen maar het debuut van de
Geleense damclub De Vaste Zet op
landelijk niveau mag nu al heel ge-
slaagd genoemd worden. Wint De
Vaste Zet morgen van Philips-Eind-
hoven 11, en dat zit erin, dan nestelt
het tiental zich in de hogere regionen
van de nationale tweede klasse. Kam-
pioen worden kan niet meer, dat zou
té mooi zijn, maar wellicht kan wel al
in de volgende competitie een succes-
volle gooi naar verdere promotie ge-
daan worden. Topscorer bij de Ge-
leense dammers, en van de hele afde-
ling II D, is de 18-jarige Maarten de
Heer met vijftien uit negen. In het eer-
ste diagram zien we hem in actie. Met
zwart voert hij een geslaagde korte
vleugel-aanval uit tegen I. op 't Hof,
die deel uitmaakt van het team dat vrij
zeker het kampioenschap gaat verove-
ren, 's Gravenpolder.

Wit heeft zijn rechterflank schrome-
lijk verwaarloosd en dat zal hij mer-
ken. Partij: 37. .. 25-30 38. 45-40 14-20
39. 40-35 20-25 40. 37-31 30-34 41. 31-27
24-30 42. 35x24 29x20 43. 43-39 34x43

44. 38x49 20-24 45. 32-28 23%3^
27x38 18-23! Want 33-29 laat zwa*J j
tuurlijk niet toe. 47. 48-43 23-29 *K
44. Want na43-39 (13-19) en (29-34$
snelle doorbraak. 48. .. 29-34 49. *jj
24-30 50. 38-32 30-35 51. 32-27 13-»']
42-37. Wit probeert het enige da\,
nog kan speculeren op kleine j*j
sche tegenkansen als 52... 34-40
22 40x38 54. 22x13 55. 13-8enz. SZ-**
53. 36-31 8-13.
Zwart speelt het goed, alvorens wJ
definitief door te zetten haalt hij E
kers uit de stand (53. .. 34-40 54. **Jj
en wordt deeigen verdediging OP.IJ
gebracht. 54. 21-16 34-40 55. 44-39 «!j
56. 39-34. Op 56. 16-11 volgt 56. - '^57. 28x8 12x3 58. 11x22 45-50 met«^voor zwart. 56. 6-11! 57. 16x7 l2*'j|
34-29 17-22. Het hardhandigst 1
28x17 45-50 en wit kon opgeven- p
Om zelf op te lossen het tweede j
gram. Dit is een gecomponeerde j
ling maar met enige fantasie zoU>j.
kunnen voorstellen dat ze uit eell»jjl
tij stamt. Als zwart hier 1. ""speelt kan wit winnen. Hoe? ~"

Oplossing volgende week.
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STRAATSBURG - Het Nederlands zaalhandbalteam besluit het
kwalificatietoernooi om dewereldtitel in de A-groep morgen in Parijs
tegen Israël met als inzet de elfde plaats. Gisteravond verspeelde de
ploeg van Ton van Linder voor 5.000 toeschouwers volgens de ver*wachtingen de laatste kans nog wat op de ranglijst te klimmen dooi*'
een grote nederlaag (17-31) tegen het sterke IJsland, dat met rust ar
met 18-10aan de leiding ging. De IJslanders kwalificeerden zich hier^
door voor het A-toernooi.

Net zoals dat in de twee voorbaande duels tegen Roemenië en Bulga-
rije het geval was, kon Nederland aanvallend redelijk meekomen,
maar schoot defensief hopeloos tekort. Bijna elke IJslandse aanval
betekende een doelpunt. Het gevolg was, dat er al achttien tegentref-
fers na de eerste dertig minuten op het scorebord stonden.

Nederlandse treffers: Groener en Van Noesel (4), Wanders en Joop Fiege (3), Boom-houwer (2) en Vijgeboom (1).

Groep 1: Denemarken-Israël 32-17 (13-6); groep 2: Bondsrepubliek Duitsland-Bulga-
rije 25-13 (10-5); IJsland - Nederland 31-17 (18-10).

van SC Heerenveen istevreden over de resultaten van
met het beschikbare mate-Tijdens de winterstop werd deEindhoven afkomstige trainer

'het matje geroepen. Hij diender te overleggen met Foppe de"en Henk Heijsing, de andere
JÜsche mensen bij de Friese
te-divisieclub, maar dat leverdebgop.

ptveen en Immers slechts een
Rduurd heeft. „Ik heb het ge-

' van het bestuur", luidde de
stiging van Immers. „Ik ben.slechts één jaar aangenomen.
**eet je dat zoiets kan gebeu-
»oor het overige wil ik geen en-torimentaar geven."

&ENVEEN - Na Limburg
'ook Friesland zijn trainersrel.
tontract met Ted Immers, trai-"*n SC Heerenveen, zal na dit
*n niet worden verlengd. Ditfent, dat de verbintenis tussen

is, vervangen in de zondagwedstrij-
den van Heracles.

Dumpprijzen
WerderBremen heeft zich dewoede
van andere Bundesligaclubs op de
hals gehaald door de prijzen van de
toegangskaarten voor competitie-
wedstrijden drastisch te verlagen in
de hoop meer toeschouwers te krij-
gen. Werder verkocht alle kaarten
voor het duel tegen het laag geplaat-
ste Waldhof Mannheim aan een
sponsor voor 130.000 gulden, de
helft van het normale bedrag. Vol-
gens de andere clubs is de kans
groot dat de aanbieding veel kijkers
zal trekken, dieniet voor het voetbal
naar het stadion komen.

Sittardia:
driemaal is

scheepsrecht
SITTARD - Het tweede herenteam
van handbalclub VGZ Sittardia
reist morgen voor de derde keer
naar Zeist voor het duel tegen
Seijst. Op 27 november kon de wed-
strijd geen doorgang vinden, omdat
de scheidsrechters niet kwamen op-
dagen. Een tweede poging op 11 fe-
bruari mislukte, omdat de zaalbe-
heerder niet aanwezig was. De Sit-
tardse club kan de extra kosten ver-
halen bij het Nederlands Handbal
Verbond, dat op haar beurt de ge-
meente Zeist verantwoordelijk zal
stellen voor het niet kunnen plaats-
vindenvan het duel op 11 februari.

" ROTTERDAM - Jan Arnouts
en Ludo Dielis bereikten de derde
ronde van het kwalificatietoer-
nooi voor de Grand Prix drieban-
den in Rotterdam. Arnouts en
Dielis versloegen respectievelyk
de Westduitser Stitschinsky en de
Belg Loos.

Sinds 1 januari 1989 wordt het
passe-partout in de voorverkoop
verkocht. Volgens Peter Vande-
berg loopt deze heel goed. „Het
ziet er naar uit, dat in elk geval
die kaarten ruim voor aanvang
van de WK uitverkocht zullen
zijn. Vooral vanuit het buiten-
land is er veel belangstelling."

Opstapje
De grootste wens van de organi-
satie is dat de wereldkampioen-
schappen kunstwielrijden en
fietsbal nu eindelijk eens wat
meer bekendheid aan de sport
zullen geven. „Als je de enige
vereniging in het hele land bent
en je weet dater in Limburg ooit
twintig verenigingen waren, dan
doet dat pijn", aldus Peter Van-
deberg.

" ROTTERDAM - De belangstel-
ling voor de negende editie van de
marathon van Rotterdam is zo
overweldigend, dat de organisato-
ren hebben besloten de inschrij-
ving te sluiten. Voor het evene-
ment, dat zondag 16 april wordt
gehouden, is het record aantal
van 7200 inschrijvingen binnen.
Rotterdam had aanvankelijk een
limiet gesteld van 6000 deelne-
mers.

" MAASTRICHT - Vanavond om
19.30 uur gaat in café lm Weissen
Rössl, Kerkstraat 11 te Maas-
tricht, het persoonlijk kampioen-
schap bandstoten klein vierde
klasse van het district Maastricht
en Omstreken van start. Morgen
en zondag gaan de partijen om
13.30 uur van acquit.

" HEERLEN - Het vierde team
van biljartvereniging 't Hoefijzèr
uit Heerlen legde in 5B libre, disj

trict Zuid-Limburg, beslag op het
kampioenschap.

" BANGKOK - Iran won in
Bangkok de kwalificatiewed-
strijd voor de wereldtitelstrijd
voetbal tegen Thailand met 3-0. In
dezefde groep won China van
Bangladesh, 2-0.

De passe-partouts die toegang
geven tot alle wedstrijden, kos-
ten vijftig gulden. Zonder passe-
"Bljrtout kost een dagzon twintig
galden. „Op de wereldkam-
pioenschappen in Heerlen in
1981, kwamen er viereneenhalf
duizend mensen kijken", zegt
Otto Vandeberg. „Dit jaar wordt
de zaalcapaciteit uitgebreid tot
zeventienhonderd en we ver-
wachten zon kleine achtduizend
mensen verspreid over alle da-
-__uu__ »»gen.

Wereld- en Olympisch kampioen USA tegen Nederland

Supervolleybal
in Maastricht*o van Delden (20), wisselspeler

£C Utrecht, is tot het einde van
*izoen uitgeleend aan Heracles.
"toet topscorer Folkert Velten,lleen op zaterdag beschikbaar

zomer door NEC van RKC
" overgenomen, kon niet wen-
"i Nijmegen. De Wijs kon door
* geen plaats in het eerste team

verwerven. De Kok speelt
"jet einde van het seizoen op
ï&asis voor RKC. NEC huurde"ijs voor dezelfde periode.

5n de Wys (RKC) en Bas deKok
y ruilen van club. De Kok, die

ansfers

gouden USA-equipe. Daarna wordt
de onderlinge krachtenvergelijking
voorgezet in achtereenvolgens Den
Haag (22 april), Leek (23 april) en
Maastricht (25 april). Beide equipes
behoren ook tot het deelnemersveld
van het Runcanor/Grand Prixtoer-
nooi in Slagharen dat in het laatste
weekeinde van april plaatsvindt.

HEERLEN - De volleybalinterland tussen Nederland en de
USA op dinsdag 25 april vindt definitief doorgang in de sport-
hal Randwijck van Maastricht. Dat is de uitkomst van een ac-
commodatie-inspectie door de NeVoßo, de Nederlandse Vol-
leybalbond, eerder deze week. Gisteren kon na technisch over-
leg tussen organisator Volleybal Promotie Limburg en de
Sportstichting Maastricht het licht op groen gezet worden.

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE

HAAG - Midlotto 7A; eerste prijs: 1
!"**. die bruto ’ 177.299,70 ontvangt;
2j prijs: 12 winnaars, ieder bruto
ijj"; derde prijs: 124 winnaars, ieder?90; vierde prijs: 4.898 winnaars, iederïy'jfdeprijs: 60.103 winnaars, ieder ’ 5.''Pel: zes cijfers goed: 3 winnaars.

Mijlpaal op Schaesberg
De voorverkoop van entreebewij-
zen voor de ontmoeting in Maas-
tricht gaat opwoensdag 8 maart van
start op de volgende adressen:

Welex Sport Speciaalzaak, Theaterpassage
122, Kerkrade (045-459230); Regiokantoor
Nationale Nederlanden, Walramstraat 11,
Sittard (04490-21818); John Voragen, Pluy-
makerstraat 1,Heerlen (045-715832, na 16.00
uur); Kantoor NeVoßo District 23, Rosslag
14, Herten (04750-32229); Kadotiek Luster-
mans, Brusselse Poort 31, Maastricht (043-
-472789); Wil de Bruyn, Proost Banenstraat
49, Maastricht (043-612913, na 16.00 uur).

Dat de keuze uiteindelijk op de
nieuwe Maastrichtse sporttempel,
vlak bij het MECC, is gevallen, heeft
direct te maken met het kaliber van
de wedstrijd. VPL-voorzitter Eddy
van Hecke: „Met de USA halen we
de Olympisch- en wereldkampioen
in huis, een publiekstrekker van de
eerste orde. Maar het betekent tege-
lijkertijd dat de organisatiekosten
vrij pittig zijn. De combinatie van
deze beide factoren is doorslagge-
vend geweest voor het aanwijzen
van de sporthal Randwijck als
strijddecor, omdat deze accommo-
datie de enige voorziening is waar
de toeschouwerscapaciteit door
middel van extra tribunes in vol-
doende mate uitgebouwd kan wor-
den."

# Gabriela Sabatini: het tennisleven is weer rond en ge-
zond.

SVM kranig
In de vierde ronde om de Neder-
landse handbalbeker bij de dames
is SVM uitgeschakeld door lands-
kampioen SEW. SVM, uitkomend
in de tweede divisie, deed het uitste-
kend tegen SEW, maar verloor uit-
eindelijk met 15-17. Bij rust leidde
SVM nog met 12-10, nadat de Mun-
stergeleense ploeg via een bliksem-
start een 6-1 voorsprong had geno-
men. In de tweede helft besliste de
ervaring van SEW de wedstrijd.

CfAESBERG - Een record op de
C" en renbaan Schaesberg: van-"d zijn er elf draveryen met 122

"inaties. Naast de groep vanRijders (onder meer Grift, Ve-»an der Pijl, Reuten en Jongen)veertig Belgen van de partij,
J*ls vertrouwde gasten als Jan

Wagenaar, Pim Sikking
L^irn van Buytene. De grote be-
stelling - ook de zelden in Lim-
l» verschijnende Cees Imming,
Ij^n Koolwijk en Arnold Molle-Pebben zich gemeld - is te dan-
Ijaan het feit dat er wat extraatjes
Indienen zijn op de zogenaamde
'erikaanse Dag.

Sabatini met
dood bedreigd

In de eredivisie zaalhandbal bij de
dames stuit Vonk/Mosam zondag
om 14.25 uur in sporthal De Geus-
selt te Maastricht op Swift Arnhem.
Beide ploegen bevinden zich onder
de fatale degradatiestreep en alleen
de winnaar mag nog een sprankje
hoop koesteren op klassebehoud.
Het door blessures geplaagde Her-
schi/V en L gaat op bezoek bij Hel-
las. In Den Haag (13.00 uur) staat de
tweede plaats, met recht op deelna-
me aan het IHF-bekertoernooi, op
het spel. De competitie in de eredi-
visie bij de heren wordt volgende
week weer hervat.

Degradatieduel

MAR DEL PLATA -Gabriela Sabatini, de
Argentijnse tennister
die Steffi Graf in elk ge-
val qua charme de loef
afsteekt, is met de dood
bedreigd, maar het ge-
vaar is door een politio-
nele 'tiebreak' weer
even snel geweken als
het zich aandiende. De
Argentijnse politie pak-
te gisteren in Mar del
Plata de vermoedelijke
schrijver van de dreig-
brieven aan de Sabatini
op. De man dreigde de
Argentijnse te vermoor-
den als zij geen 20.000

Eerste divisie, zondag. Dames: Caesar-Ani-
mo(De HaamenBeek. 14.25); Holbox/Swift.
DWS (Jo GerrishalRoermond, 14.00); Bevo-
Auto Caubo lason (Parmingen, 13.25); Her-
cules-VGZ Sittardia (Rijswijk, 13.30). He-ren: Bevo-De Gazellen (Parmingen, 14.45):
VGZ Sittardia 2-Hellas 2 (Munstergeleen
14.30); Pius X-Holbox/Swift (Eindhoven
15.55); Seijst-Loreal (Zeist, 15.15).

Roger Smith, die zijn
domicilie heeft op de
Bahamas, is tot nu toe
de gelukkigste tennis-
ser bij het met ruim 1,2
miljoen gedoteerde
toernooi in Philadel-
phia, waar Torn Nijssen
eerder werd uitgescha-
keld door Tim Mayotte.

Eerst werd hij zomaar
toegelaten tot het eve-
nement, doordat de als
veertiende geplaatste
Amerikaan Johan
Kriek zich wegens een
spierverrekking in de
dij moest terugtrekken.
Gisteren bereikte hij zo-
waar de derde ronde.
Smith, die vorig jaar de
aandacht voor het eerst
opzich vestigde door in
Stratton Mountain van
Ivan Lendl te winnen,
versloeg de Westduitser
Michael Westphal in
drie sets.

gulden betaalde. De ar-
restant, die nog niet
heeft bekend, woont op
kleine afstand van Mar
del Plata, waar de
ouders van Gabriela le-
ven. Na de tweede brief
vertrok Sabatini uit
angst naar de Ver-
enigde Staten.

Het volleybalspektakel in Maas-
tricht maakt deel uit van een om-
vangrijk uitwisselingsprogramma
tussen beide teams. Een bevesti-
ging van het feit dat de Oranjeploeg
inmiddels een mondiale topstatus
heeft opgebouwd. Bondscoach Se-
linger en zijn manschappen doen
van 5 tot cri met 15 april eerst een
vijftal steden in de Verenigde Sta-
ten aan tijdens een tournee met de

Uitwisseling

De LD-tips zijn:
New Vork-prijs: Domingo Pitt; 2. Bruno
Frisco; 3. Casimir N. Outsider: Delgado-
transs R.
Washington-prijs: Dave Victrix; 2. Dyna-
mite V; 3. Dottie Eighty Four. Outisder:
Suyn.
Las Vegas-prijs: 1.Park it Here; 2. Catch me
Jacky; 3. Aljemint. Outsider:Astraelle B.
San Francisco-prijs: 1. Anna V; 2. BrigittaR; 3. Yen R. Outsider: Zefier West.
Detroit-prijs: 1. Easy Stages; 2. Dutch Vic-
trix; 3. Dereddertr'anss R. Outsider: Bearny.
Miami-prijs: 1. Bright Eyes; 2. Cita de
Bloomerd; 3. Bart d.Over; 4. Crebella C.Outsider: Bomber Uithuizen.
Los Angeles-prijs: 1. Bandolero; 2. CountMarco; 3. Bartje Dakota. Outsider: BramPitt en Challancetrans R.
Chicago-prijs: 1. Udo Winplspiel; 2. Zenith
Nora; 3. Timmer. Outsider: Amerie Uithui-zen.
Portland-prijs: 1. Carisma Darby; 2. Clark
Buitenzorg; 3. Cobus Zuydhoeve; 4. Baukje
Hanover. Outsider: 800 Rapid.
Mijl van de Vriendenkring: 1. Tantième; 2.Walter Neyenrode; 3. Wanda Volo.
Phoenix-prijs: 1. Abbado R; 2. Britta; 3. Ba-vonora. Outsider: Zanara.
Stand beroepsrijders t/m 22 februari; 1.
Grift 33 overwinningen; 2. Smeding 19; 3.
Aonne de Wrede en Langeweg 16; 5. Molle-
ma 13, 6. Van Stam 12; 7. Cees deLeeuw en
Pool 10.

Ik het voorbeeld van Hilversum,
l de formule met succes werd
Jjjftteerd, houdt Schaesberg van-

'kfu zijn Amerikaanse Dag. Alle,Jten gaan over een mijl. Elk
'J* dat sneller loopt dan het ooit
iljj gedaan, verdient daarmee 200
B* 1' premie. De Vriendenkring
Ij* fungeert als sponsor, ookvoor
j^Joofdnummer. Dat is de Mijl
(iac Vriendenkring, waarin de op
Wisberg steeds weer succes oog-
Ü*e Wanda Volo de voornaamste

ujkt, ook al is Tantième (Grift)vr in vorm gekomen.

Hoogstandjes op fiets
Kunstwielrijders streven met WK naar promotie van 'onbekende sport'

Geldhonger
"*t.?XVILLE "Door middelvan
t6 /hongerstaking wil de vroege-
{J>okskampioen John Tate zijn
L.chatte vermogen van 300.000£*ar (ruim zes ton) in eigen be-
|ll^r krijgen. De 34-jarige Tate is

moe. Vijfjaar ge-
iij*jj heeft hij een advocaat ge-
\\ "tigd het bewind te voeren
j^ct zÜn eigendommen. Con-
Djj, u,sel zou de ex-wereldkam-
i^h onder curatele staan. Bin-
V l.^s daBen heeft de bokser al
1 kilogram verloren.

HEERLEN - Turnen op de
fiets en fietsballen, twee
volledig onbekende takken
van sport. Dat is ook geen
wonder, want er is in Neder-
land eigenlijk maar één ver-
eniging die in deze discipli-
nes een rijke traditie heeft:
de Kunst-Wielrij ders-Ver-
eniging De Heidebloem in
Heerlerheide. De tachtig (!)
jaar oude KWV houdt ko-
mend najaar, van 19 tot en
met 22 oktober, voor de der-
de keer de wereldkam-
pioenschappen kunstwiel-
rijden en fietsbal in sporthal
Varenbeuk. Het bestuur
hoopt dat dit toernooi ein-
delijk de bekendheid aan de
sport zal geven die ze nodig
heeft om voort te kunnen
bestaan.

door jan spiljard

" Het Nederlands fietsbalteam, de Heidebloemers Rik Tempels (links) en Karel van Dijk
in actie tijdens een oefenwedstrijd voor het WK 1989.

sen gewoon blijven rijden. Otto
Vandeberg: „Qua presentatie
kun je het kunstwielrijden verge-
lijken met het kunstrijden op de
schaats". In de Varenbeuk zal in
oktober gestreden worden om
vier titels bij het kunstwielrij-
den. De mannen en de vrouwen
zullen in decategorieën singleen
in paren hun kunsten vertonen.

turnen op de fiets noemen. Drie
dingen zijn belangrijk om deze
discipline goed te kunnen beoe-
fenen: de beheersing van het li-
chaam, het spel met het even-
wicht en de beheersing van de
fiets. Gestreefd wordt naar een
perfecte combinatie van deze
drie bewegingsvormen."

trainerscarrousel

" LAHTI - De Finse vrouwen-
ploeg won in Lahti de wereldtitel
skilopen op de 4x5 kilometer. De
Finsen waren zeven seconden
sneller dan de estafette-loopsters
van de Sovjetunie. De bronzen
medaille ging naar Noorwegen.

Wereldwijd groeit de sport ge-
weldig. „Binnen drie jaarzullen
de wereldkampioenschappen
ook in andere werelddelen ge-
houden worden. Toen wij zeven
jaar geleden de WK organiseer-
den, waren er zon dertien deel-
nemende landen. Vorig jaar wa-
ren er in Ludwigshafen (West-
Duitsland) 23 landen die meede-
den. Dit aantal verwachten we
zeker ook dit jaar, maar mis-
schien komen er alweer een paar
landen meer", zegt Otto Vande-
berg, voorzitter van het bestuur
van het organiserende comité.

ST. JOOST-Frans Meuleners, mo-
menteel spelerbij de afdelings eer-
steklasser Rios, gaat met ingang
van het nieuwe seizoen amateur-
club Sint Joost trainen.

„Mijn wens is dat de wielerclubs
die we al hebben uiteindelijk, in
staat zijn een onderafdeling te
vullen met kunstwielrijders en
fietsballers. Dat zou alleen maar
goed zijn voor de sport. Onbe-
kend maakt onbemind is al veel
te vaak onze ervaring geweest. Ik
ben daarom ook blij dat de sport
inmiddels erkenning heeft ge-
vonden by wielerorganisaties als
de KNWU. Wij zien deze wereld-
kampioenschappen als een op-
stapje naar een intensief contact
met de pers, die de sport immers
bekend kan maken. Voor het
contact met de pers hebben we
dit jaarzelfs een aparte commis-
sie opgericht. En nu maar hopen
dat het werkt."

tien meter wordt telkens door
teams van twee tegen elkaar ge-
speeld. De bal mag alleen wor-
den gespeeld met het voor- of
achterwiel van de fiets. Alle re-
gisters van hetkunstfietsen wor-
den in zon wedstrijd openge-
trokken. Daarbij komt dan nog
de spanning van bijvoorbeeld
een voetbalwedstrijd, omdat het
gaat om doelpunten. Het geheel
vormt een voor het publiek zeer
aantrekkelijk spektakel. Eén we-
reldtitel en twee toernooititels
worden in deze discipline verge-
ven.

Eén ding is zeker, wat de kunst-
wielrijders meten op hun fietsen
doen, grenst aan het ongelooflij-
ke. Je houdt je adem in, als je de
atleten bezig ziet met handstan-
den en dergelijke, terwijl de fiet-

Vh°E JANEIRO -De nieuwe
'Ifjy van het Braziliaanse voetbal-
\ ' Sebastiano Lazaroni, heeft
fc^^rtrouwen geschonken aan% Ts< die in eigen land actiefzijn.
*T Selectie van 23 man, die wordt
VSestoomd voor de WK-kwalifi-
hij 'elt geen 'vreemdelingen' zo-jji^hiario (PSV), Careca, Muller
>a*i.e)' Juli° Cesar (Frankrijk) en

(Engeland).

McEnroe en
Hlasek bij
laatste acht

P-W"" hn McEnroe heeft zichh o lst voor de kwartfinales van
r ak3nd Prix-toernooi in Lyon.
N w tw?ede geplaatste Ameri-
."6 on in de tweede ronde met
pgstr Van de Zweed Christian
ve d °-yï' (->0*< de nummers één en
l*W* Zwitser Jakob Hlasek en deilaat« Henri Leconte, haalden
■^r va uacht* Hlasek, onlangs win-
>ajn " het toernooi in Rotterdam,, zonder moeite langs de
?.6 3 T

n Eric Winogradsky: 3-6,Nan Leconte moest ook een set-
Vh ban de onbekende Zweeda Bergh: 4-6, 6-3, 6-1

Romario niet in
selectie Brazilië

Wat is kunstwielrijden? Otto
Vandeberg: „Het bestekun je het

Combinatie Fietsbal
De grootste publiekstrekker is
het fietsballen oftewel cycloball.
Op een veldje van tien bij veer-

sport kort

lotto

Oranje handbalt
zonder defensie
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Immers na één jaaralweer weg

Ook SC Heerenveen
breekt met trainer

" Lambert Schuurs (rechts) en Joop Fiege (links) omsingelen de IJslander Krisjan Arason.



GEVRAAGD:
ENTHOUSIASTE JONGE MEDEWERKERS VOOR

ADMINISTRATIE- EN ACCOUNTANTSKANTOREN
Bereid om vier dagen in de week te werken en één dag in de week
een theorie-opleiding te volgen. Kortom: een opleiding tot
Medewerker Administratief Management.
Meer informatie bij onderstaande school.

GEVRAAGD:
ADMINISTRATIE- EN ACCOUNTANTSKANTOREN

DIE DE NOODZAAK INZIEN VAN GOED
GESCHOOLD PERSONEEL

Bereid om leerling-werknemers in dienst te nemen voor een
zelfstandige baan op middelbaar niveau. Mèt subsidiemogelijkheden.
Meer informatie bij de Stichting ECABO.

leerlingstelselI _. mm ff^ economische en administratieve
|^. L 'lJw*S__moi ' beroepsopleidingen
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BWie zorgt voor distinctie in keuken land?

V M^^*\WAis ge^'stingeerdeklasse uw 'cup of tea' is, voelt u zich in
|^ een Alno helemaal thuis.

En ü boft dat u in de buurt woont...

Met een Alno haalt u een mooie, maar vooral ook degelijke en
betaalbare keuken in huis. Als Alno Select Dealer staan wij garant
voor een advies op maat en een probleemloze installatie.

Keilerhuis Geleen
Ringovenstraat 1, 6163 HJ Geleen, tel. 04490-47905

Kruispunt Burg. Lemmer^str./Tunnelstryßingovenstr./Heidestr.
Openingstijden: di. t/m vr. 9.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur

BJP_|NV_NHPWV_H I
H-É-______l_____ÉH-_---_É_Hi I

De NATIONALE Life Lijn, 'tel. 013-321395 7 dagen !
per week geopend. .
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762. _
Sex Royal

06-nr voor 50 cent p.m.

320.320.24
Provinciebox

Babbel, klets,
ratel, roddel

Bel voor Limburg
06-

-320.330.86
viditel pag. 611 - 0,50 p.m.

Sexlijn 14 ]
Linda 14? i

06- '-320.320.14
nieuwe sensatie 50 et/min.

Live-frSex-frßox
50 ct'min. bel 06-

-320.325.30
Bloedheet meisje. Bel haar! 50 et/min. <' 06-320.322.26

CLUB MARGO. Zoekt u
echt plezier, kom dan eens
tot hier. Rijksweg Zuid 131
B, Geleen, 04490-48448.
Tev. meisje gevr.
Club Bar ST.-TROPEZ.
Onze meisjes willen u
graag onder genot van een
drankje vertellen, hoe de
nacht door te brengen,
ledere dag geop. van
21.00 tot 05.00 u. Tevens
meisjes gevr. Info. 04490-
-15828, na 21.00 u. 17402.

PE HEETSTE FOX r^tVAN NEDERJ.ANP (Jl

Jaboesna 21.00 uur.(*jU?//cJ
|06 320.320.51 >c?Vi|

Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.

Minnaressen van
huis uit

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
04490-42313.

Geopend ma. t/m vrij. 10-
-24 u., zat. 10-18 u.
Tev. meisje gevr.

GezeHig met zn allen flirten en...? (50 c.p.m.)

Flirt-Box 06-320.330.01
Madson Men's Club

De zaak voor de meest verwende gast!!!
Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

. Heren opgelet!
Nancy is verhuisd, ze is
hog steeds even sexy en
Nei, daarom is ze nu bij
Club Exclusief. Ook nog 6
fcntiere sexy meisjes aanw.
waarvan nog 2 nieuwe.
Mog vanaf ’ 75,- Open v.
■"tot 23 u. Tel. 045-
-423634. Industriestr. 13'Krkrade-West.

VA 50 cenlper mmuuy^^^u

Sla een kanjer aan de haak!
Babbelbox!

Betlen met de Babbelbox doe je metzn tienen. Of, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes

< op de 0-toets). 's Nachts alleen voor volwassenen.
50 et. p.m. P.b. 185, R'dam.

06-320.330.02
Club Nirwana
Exclusief voor de heren met niveau.

Nieuwstraat 147Kerkrade. Tel. 045-457927.
Leuk meisje welkom.

Nieuw, nieuw, TOPMAS-
SAGE v. ’ 50- p. V2uur,
"zonder sex". Tel. 045-
-425100.

Love Line
Esmeralda, een beestach-

tige beauty! (50 c.p.m.)
06-320.320.61

Supersexy.
Voor de liefhebber.

Explosief!
06-320.321.59 (50 c.p.m.)

Privé bij ANITA, tevens es-
cort, ook op zaterdag. Tel.
045-352543.
KATJA privé en escort v.a.

’ 50,- tev. ass. gevr. 045-
-423608.
Glibberen en glijden doe je
bij 'DE LIKBOX'. 06-
-320.325.36 - 50 et. p.m.
Niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-
spraken.

CLUB 55 in Duitsï. bij Kerk-
rade zkt. enkele symp.
meisjes, discreet. Tel. ma.
t/m vr. vanaf 19.00 u.
0949/2407-17755.
Nieuw ANGELIQUE
(blondje). Sandy af 9 uur
ook zat. en zond. 045-
-721759.
Als u de smulrol mee-
neemt, zal onze kokkin die
even heerlijk klaarmaken,
terwijl u wacht uiteraard.
RIVERSIDE CLUB, afslag
E9, Ohé en Laak, 100 m.
voorbij Camping Maasterp.
Tel. 04755-1854.

06-sex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's

06-320.320.06 ,
★★★★★★★★★★★★★ 'Zevende hemel
i

Gratis surprisepakket
06-320.320.07

★★★★★★★★★★★★★

Sex Non Stop
Amanda vertelt

200 verhalen per dag

06-320.320.08
★★★★★★★★★★★★★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

. 06
320.324.06

DE NIEUWE KADETT S\ _J|
NOG BETER, NOG BETER 158

NIEUWE GRILLE r NIEUWE HOOFDSTEUNEN «■ JT

NOG BETER, NOG BETER §351
NIEUWE PORTIEROPBERGVAKKENr NIEUWE STOOTLIJSTEN LJ W^lmW' "■NOG BETER, NOG BETER flSrvfNIEUW HANDSCHOENENKASTJE * NIEUWE VEERAFSTELLING -.^^^^^^^flggfl^uji

NOG BETER, NOG BETER «fel
NIEUWE STOELBEKLEDING W NIEUWE BINNENKLEUREN ■_■ d.

NOG BETER, NOG BETER IfSli
NIEUWE WIELDOPPEN * NIEUWE PORTIERBEKLEDING f^ j '

NOG BETER, NOG BETER |BB(
NIEUWE INSTRUMENTEN * NIEUWE HEMELBEKLEDING ■F"'^ "^ H

NOG BETER, NOG BETER §S^
NIEUWE SCHAKELAARS W NIEUW STUURWIEL *-o*mS J I

m li\ i* _. T __H__F J__P J /l f Wf\ E 7t#»^

NOG BETER, NOfi--.!R*^TE_R t__c*^*Miß -
H^HHHHHMBHÉkii^^Énr __f^^B sfc-H-EL---!WP E* 11 P^ HL_§ *mÊ H

Bnrnnpiiii______M i' -I

ji
Aan de nieuwe Opel Kadett is ket is inmiddels uitgebreid met een En na deVeetraheeftOpel nu ook Echt eenauto voor eindeloosrijpte2*

bijna allesverbeterd water nogte ver- 1.3i(injektie)versie met 3-weg-kataly- de Kadett standaard al voorzien van Een auto die steeds vaker op£
beteren viel. Wat gebleven is, zijn de sator, een 1.7Diesel èn een 1.5Turbo- vele luxueuze opties. merktwordt doorrijders van aride^
zorgeloze betrouwbaarheid,hetgrenze- Diesel metlntercooler.Beidemotoren U merkt hetal bij het openen van merken. De Opel-dealer weet er$
loze rijplezier en de hoge inruilwaarde. garanderen u een surplus aan kracht hetportier. Het interieur straaltbehal- van... Net als de financiering is eell ,

Hettoch al zo ruime motorenpak- en een laag brandstofverbruik. ve sfeer ook heel veel luxe uit proefrit bij hem zo geregeld...

HËT 7 OPEL &_,
DAAR STAAT DE WERELD^VAN GENERAL MOTORS ACH^

PRUS INCLUSIEF BTW., EXCLUSIEF GEADVISEERDE AFLEVERINGSKOSTEN f365, . AFGENERAL MOTORS NEDERLANDB.V,ROTTERDAM.
PRIJS- EN SPECIF_KAT.EWIJZIG.NGEN VOORBEHOUDEN. ZES JAARGARANTIE TEGENDOORROESTEN VANBINNEN UIT.OOK IN FLEETSALES &.LEASING IS OPEL AL JARENLANG NO. 1. /

Grijp je kans en laat je eens
opwarmen door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje? Vraag dan

Bobby of hij jullie even apart zet.
Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

50 cent/min. Postbus 185, Rotterdam
06-320.323.01

Nieuw PRIVÉ Anita en Na-
thalie 12-20 uur. Tel. 045-
-419384. Ass. gevr.
Privé bij JOLANDA. Leuke
meisjes aanwezig. Tevens
ass. gevr. Tel. 04492-
-3198.

Hete BLIKSEMS verwen-
nen u tot en met! Tel. 045-
-229718/224621.
Privéhuis DONNA en haar
vriendinnen! Helemaal
nieuw Sofia! Tev. ass.
gevr. 045-227734/226744.

En als zon lekker ding
te intiem wordt, neem je toch
een lijntje met zn tweeën...

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen diehunkeren naar een

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók). 50 ct./min.

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03

Gezellige dames
bezoeken u discreet!
045-311895.

Madame BUTTEFLY en
haar team. Open vanaf 2
uur. Hommert 24, Vaesra-
de, kruispunt Schinnen.
ESCORT Venus met Lian-
ne v. ma.-vr. 14.00-01.00
u. 043-617810. Meisjes
gevr.
KYKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
BIGGY'S Escortservice
van ma. t/m za. van 11.00
tot ...?Tel. 045-410034.
CLUB 28 van ma. t/m za.
van 11.00-24.00 uur. Tel.
045-420042.

Vrijdag en zaterdag
striptease

en
liveshow

Aanvang 20 en 22 uur
Gr. Gracht 95, Maastricht

Let op de palmen
in de etalage.

Nobel ESCORT geen ta- KANDRA en Joyce, tot
boes. Geopend va. ma. 03.00 uur, privé en escort,
t/m vrij. 14.00 tot 2.00 uur. Tev. meisje gevr. 045-
Tel. 045-459597. 228975.

SM Justine
045-42.51.01

Nieuw! Beeldschone „ex M. van Cleef" Meesteres

Club Mirabelle
5 meisjes aanwezig, gezellige sfeer, aantr. prijzen. Burg.
Franssenstr. 4 Kerkrade, tel. 045-419823. Leuke meis-
jes altijd welkom.

Sex society's
Jonge meisjes 06-320.321.21
zitten niet in de piepzak; vanaf 7/15 en 15/23 uur
's Nachts live-sex 06-320.321.21
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.)
De liederlijke lijn 06-320.321.21
geeft woorden zoals ze moeten zijn
Letitbe-zar 06-320.321.21
zij gaan goed aan de rol
Sex schandaal 06-320.321.31
hij werd door haar totaal aangepakt
Live spektakel 06-320.321.41
lekker rollebollen. 50 et. p.m.
Blijf bellen. Ook in het weekend.
Jong echtpaar zkt. heer of VRIENDIN voor moderne
vriendsch. Br. o.nr. HE 112 L.D. Geerstr. 5, 6411 NM
Heerlen.

i Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesbisch duo
06-320.320.48

Lesbisch 06-320.320.45
Hetero 06-320.320.26

" Wet-Sex 06-320.320.47
Grieks 06-320.330.94
Live 06-320.320.60

Viditel pag. 611,
0,50 p.m.

De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek!!! Tel.
045-228481 (geen sex).
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen:
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur., Voor al uw koelkast- en, diepvriesreparaties. VRO--1KO. Tel. 045-441566 of
461658.

GEBIT gebi-okenlM
"terwijl u wacht. WLtf- v*
en Moers, StreeP%.li
Schaesberg. 045-__}3>yM
STOELMATTERIJ cliinieuwt rieten-, bieJtf. 1rotanstoelen met & ,
045-418820. ,

TV-REPARATIE
voorrijkosten. Z 'ia^Ê I
tv-service. Tel. 04__>^
Door jongemasseUS^£-ONTSPANNINGS>^
SAGE. 045-223574^^3 ;
Nieuw - nieuw - £.JjM
Uniek en enig 1|?TrrSl''3
burg totale ON.1' "Ilningsmassage. ,n *maal geweest u c
___st________________^^m
Deskundige verzo^-JfMuw BELASTING^yB
TE of administratie
tingadviesburo lftrj
mermans, 045-752jg>[l
Voor het invullen v$n aJBELASTINGFOK^Tenß. J. Peters. * J
273100 na 18.00___ifcjig|
Maaslandse ? ~he''3lMARKT, Dr. H*^j.e**|
87 centrum Maasrnf c^|
In verband met ° dsij
valsoptocht op |, oeiKy|
februari GRATIS 'Geopend van 10.00KK >':l
uur. Levende m^1

zanger aanwezig___^-^
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